
99
AR

CH
IT

EK
CI

 P
RZ

YS
ZŁ

OŚ
CI

Młodzi w Akcji o ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest inspirowanie opiekunów 
i opiekunek młodzieży oraz ich podopiecznych do podejmowania nieszablonowych działań na 
rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców przy pomocy metody projektu. W tej edycji zachęcamy  
do podjęcia refleksji i akcji w jednej z trzech ścieżek: Architekci przyszłości, PoczytajMY,  
Kampania zaufania. Proponujemy młodym ludziom krytyczne i kreatywne zmierzenie się z rze-
czywistością i odkrycie, jak uczestniczyć w transformacji świata. Przygotowaliśmy szereg wska-
zówek, ćwiczeń i inspiracji, dzięki którym, mamy nadzieję, że praca z dziećmi i młodzieżą będzie 
wykraczać poza schemat.
 

Dr Magdalena Czarnecka
Koordynatorka programu Młodzi w Akcji
Centrum Edukacji Obywatelskiej

CEO
Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską organizacją pozarządową działającą 
w sektorze edukacji. Od blisko 25 lat zmieniamy polską szkołę i konsekwentnie pracujemy na 
rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek 
oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadzamy do 
szkół nowoczesne metody nauczania oraz ocenianie kształtujące. Prowadzimy programy, któ-
re pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne 
możliwości, uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie 
publiczne i działania na rzecz innych.

Zależy nam, aby w szkołach panowały relacje oparte na wzajemnym szacunku i partnerstwie, 
a dorośli dostrzegali oraz doceniali naturalną chęć i zdolność uczenia się młodych ludzi.  
Dzięki naszym programom szkoła staje się miejscem wspólnej nauki, pokazuje moc obywatel-
skiego działania i solidarności. Pomaga młodym ludziom w szukaniu własnej drogi życiowej, 
rozwijaniu pasji, otwartości i odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy.

W naszej pracy stosujemy metodę projektu edukacyjnego, w ramach którego młodzi ludzie pod 
opieką nauczycieli podejmują zespołowe działanie, sami określając jego cel i biorąc odpowie-
dzialność za wynik. Zbierają i analizują informacje na dany temat, planują konkretne działa-
nia, określają zasoby i czas potrzebne na ich realizację, dzielą się zadaniami. Pracują w zespole 
i wprowadzają zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. Jednym z naszych programów jest pro-
gram „Młodzi w Akcji”, w ramach którego powstała niniejsza publikacja.
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ramach programu Unii Europejskiej 
„Kreatywna Europa”
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1.  P. Freire, Pedagogy of the Oppressed: 20th Anniversary Edition, tłum MC,  
wyd. Continuum, Nowy Jork 2000, s. 34.

Drogie Opiekunki  
i Drodzy Opiekunowie! 
Drogie Uczennice  
i Drodzy Uczniowie!

Jak pisał Paulo Freire „edukacja może służyć nam albo jako instrument sprzyjający włą-
czaniu młodzieży w istniejący system, co prowadzi do konformizmu, albo jako narzędzie 
wolności, środek, dzięki któremu kobiety i mężczyźni będą w stanie krytycznie i kreatyw-
nie zmierzyć się z rzeczywistością i odkryć, jak uczestniczyć w transformacji ich świata”.1

W Centrum Edukacji Obywatelskiej wierzymy, że młodzi ludzie mogą kreatywnie zmieniać 
otaczającą ich rzeczywistość, jeżeli tylko stworzy im się odpowiednie warunki – akceptacji 
i prawa do błędu.

W nowej edycji programu Młodzi w Akcji proponujemy Wam zastanowienie się nad 
kwestią „wspólnoty” i „refleksji” w projektach młodzieżowych. Nie bez przyczyny nazwa 
naszego programu to Młodzi w Akcji, a nie Młoda czy Młody w Akcji. Właśnie do tej 
mądrej kolektywności odwołujemy się w sposób szczególny tym semestrze. Wierzymy, że 
wspólne działanie pozwala młodym ludziom tworzyć relacje z innymi, dając im jednocze-
śnie osadzenie w sieciach wsparcia, zaś metoda projektu pozwala im doświadczyć realnej 
odpowiedzialności i współpracy.

Dlatego jako inspirację do działań proponujemy trzy ścieżki: Kampanię zaufania, która 
w sposób najbardziej bezpośredni odnosi się do problemu osamotnienia młodych w obli-
czu przytłaczających ich problemów. Koncepcja ścieżki tematycznej Kampania zaufania, 
czyli jak pomagać słowem i obrazem powstała w wyniku scalenia dwóch programów edu-
kacyjnych realizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej: Shortcut – małe historie, 
wielkie sprawy oraz Młodzi w Akcji i łączy w sobie elementy edukacji filmowej z działa-
niami na rzecz społeczności lokalnej.

Druga ścieżka, czyli PoczytajMY, to efekt połączenia ze znanym i lubianym programem. 
Zachęcamy do działań zespołowych (My czytajmy) z wykorzystaniem książek. Przyjmują 
one formę długofalową w postaci działalności klubów czytelniczych oraz akcji i spotkań 
czytelniczych. 

Ostatnia ścieżka – Architekci przyszłości pokazuje twórcze przekształcanie przestrzeni 
publicznej w wymiarze lokalnym, wskazując kierunek upodmiotawiania młodych ludzi 
w dyskusji o palących problemach urbanistycznych i klimatycznych. 

Zachęcamy o korzystania z materiałów, inspiracji i ćwiczeń z różnych ścieżek.

W kolejnej już szóstej edycji programu Młodzi w Akcji proponujemy chwilowe zatrzyma-
nie „akcji” i podjęcie refleksji nad podejmowanymi działaniami. Refleksja jest szczególnie 
istotna w działaniach związanych z Kampanią zaufania, a samo inicjowanie trudnych 
tematów wśród młodzieży wymaga wrażliwości i wyczucia. 

Niech we wszystkich naszych działaniach znajdzie się czas na pytania fundamentalne: 
po co działam? Co chcę przekazać młodym ludziom i w jaki sposób? Jaki jest sens moich 
działań?

Dr Magdalena Czarnecka 
Koordynatorka programu Młodzi w Akcji
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6. Projekt jest promowany lokalnie.
Uczniowie i uczennice nawiązują kontakt 
z lokalnymi mediami, za pośrednictwem 
których promują swoje działania.  
Do promocji warto również wykorzystać 
media społecznościowe (np. Facebooka, 
YouTube’a), media lokalne (np. portal 
gminy) oraz media szkolne (np. szkolną 
gazetkę czy radiowęzeł). 

7. Realizacja projektu kończy się  
ewaluacją i podsumowaniem.
Ważny element realizacji projektu sta-
nowi jego podsumowanie i wyciągnięcie 
wniosków na przyszłość. Osoby tworzące 
projekt powinny ocenić w jakim stopniu 
udało im się zrealizować zamierzone cele 

– stwierdzić, czego się nauczyły, co było 
wartościowe, a czego nie udało się osią-
gnąć. To także dobry czas, aby młodzież 
otrzymała od opiekuna lub opiekunki 
informację zwrotną na temat jakości 
swojej pracy. Warto chwalić młode osoby 
za wykonane zadania oraz ewentualnie 
wskazywać im, co powinny poprawić lub 
zmodyfikować.

 

Rozwinięcie powyższych punktów wraz 
z konkretnymi pomysłami i ćwiczeniami 
ułatwiającymi ich realizację znajdziecie 
w dalszej części publikacji. Zachęcamy 
Was, abyście wracali do powyższych kryte-
riów jakości w różnych momentach trwa-
nia projektu i sprawdzali, czy jesteście  
na dobrej drodze do szczęśliwego finału.

 

 

 

KRYTERIA JAKOŚCI DOBREGO 
PROJEKTU UCZNIOWSKIEGO:
1. Projekt jest dziełem uczniów  
i uczennic.
Rola opiekuna lub opiekunki polega na 
inspirowaniu, motywowaniu i wspiera-
niu młodych ludzi, a nie wyręczaniu ich 
w realizacji poszczególnych zadań.

2. Projekt ma jasno określone cele.
Grupa projektowa wspólnie określa temat 
i cele projektu (czyli to, czego chce się 
dowiedzieć i co osiągnąć). W przypadku 
projektu społecznego niezbędne jest usta-
lenie celów na podstawie diagnozy lokal-
nych potrzeb i zasobów.

3. Projekt jest rozpisany w formie  
harmonogramu (podział zadań,  
terminy itp.).
Odpowiedzialność za poszczególne zada-
nia leży po stronie konkretnych uczniów 
i uczennic. Młodzież powinna samodziel-
nie wykonywać zadania określone w har-
monogramie, pracując w małych zespołach, 
parach lub indywidualnie i wywiązując się 
z wcześniej ustalonych terminów.

4. Projekt „wychodzi” poza szkołę 
w celu zdobywania sojuszników 
i sojuszniczek.
Kluczową cechą tego typu projektów 
powinno być otwieranie szkoły na 
zewnątrz, czyli nawiązywanie współpracy 
z organizacjami, przedsiębiorcami czy 
sąsiadami. Uczniowie i uczennice,  
działając razem ze społecznością lokalną 
i na jej rzecz, poznają nowe osoby, uczą  
się od nich, dzielą się świeżym spoj-
rzeniem na otaczające ich problemy 
i wyzwania.

5. Projekt jest zaprezentowany 
publicznie.
Efekty projektu powinny zostać zapre-
zentowane publicznie i być widoczne 
szczególnie dla osób, do których przedsię-
wzięcie jest skierowane. Forma prezenta-
cji może być dowolna, jednak w każdym 
przypadku przekaz powinien dotrzeć do 
osób spoza grupy projektowej.

Projekt, który zdecydujecie się zrealizować, przede wszystkim powinien odpowiadać  
na cele, które sami wyznaczycie. Dzięki publikacji dowiecie się, jak je właściwie określić, 
a następnie krok po kroku osiągnąć. Poniżej prezentujemy kilka wskazówek,  
które niezależnie od tematu i wyznaczonych celów pozwolą Wam zrealizować  
dobry projekt uczniowski.
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Wstęp
Kryteria jakości dobrego projektu uczniowskiego

Kampania zaufania, czyli mówmy szerzej o ważnych sprawach
Architekci przyszłości, czyli zmieńmy na lepsze naszą okolicę
PoczytajMY – działajmy razem wokół książek  

Refleksja po projekcie
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Zadaniem Waszego zespołu jest zrealizowanie kampanii społecznej, której punktem wyj-
ścia będzie krótkometrażowy dokument pt.: „Słucham”. Projekt powinien składać się 
z czterech etapów:
I.   Utworzenia zespołu projektowego
II.   Pracy z filmem
 III. Poznania rodzajów kampanii społecznych
IV.  Przygotowania i przeprowadzenia kampanii społecznej
 
Oto jak będzie wyglądała praca nad projektem w rysunkowym skrócie:

Jakie korzyści odniesiecie dzięki realizacji projektu?
Jest duża szansa, że Wasze działania realnie komuś pomogą, co może być dla Was 
źródłem satysfakcji i dumy. Ponadto metoda projektu to droga do zdobycia kompetencji 
niezbędnych w dorosłym życiu, takich jak:

• kreatywne rozwiązywanie problemów,
• samodzielność w szukaniu informacji i rozwiązań,
• skuteczność porozumiewania się w grupie i komunikowania swoich potrzeb,
• zdobywanie nowych umiejętności oraz poszerzanie wiedzy,
• współpraca w grupie,
• radzenie sobie ze stresem oraz zyskanie większej pewności siebie.

Zgrany zespół to podstawa!

Konkretne działania projektowe rozpoczniecie od obejrzenia filmu „Słucham”, jednak 
zanim zasiądziecie do seansu, zadbajcie o skompletowanie i zintegrowanie Waszego 
zespołu.    

Zgrany zespół to podstawa sukcesu, dlatego warto zadbać o dobrą atmosferę w grupie. 
Zespół mogą współtworzyć uczniowie i uczennice z jednej klasy lub przedstawiciele 
i przedstawicielki różnych klas. Wielkość grupy powinna być adekwatna do planowanego 
przedsięwzięcia. Zachęcamy, aby zespół liczył nie mniej niż pięć i nie więcej niż pięt-
naście osób. Dobra atmosfera jest kluczowa dla powodzenia Waszej akcji, dlatego warto 
poświęcić trochę czasu na integrację i zabawę. Pierwsze spotkanie możecie zacząć od 
zabaw, które pobudzają wyobraźnię i kreatywne myślenie. 

Ćwiczenie Wyzwanie z imionami
Stańcie lub usiądźcie w okręgu. Pierwsza chętna osoba mówi swoje imię 
oraz przymiotnik, który w jakiś sposób ją określa, a zarazem zaczyna się 
na tę samą literę, co imię. Kolejne osoby muszą powtórzyć po poprzedni-
kach oraz dodać swoją propozycję. Kiedy rundka zatoczy koło, pierwsza 
osoba powtarza wszystko od początku.

Przykłady: Bartek bystry, Kasia koleżeńska, Ania ambitna, Basia bojaźliwa. 

KAMPANIA ZAUFANIA,  
CZYLI JAK POMAGAĆ SŁOWEM I OBRAZEM

ETAP I  
UTWORZENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

5.  
Uzgadniacie, co wspólnie 

chcecie osiągnąć.

2.  
Oglądacie film 

w poszukiwaniu informacji 
oraz inspiracji.

4.  
 Ustalacie, co jest ważne 

i ciekawe zarówno dla Was,  
jak i dla osób w Waszym otoczeniu.

1.  
Tworzycie zespół  

projektowy i ustalacie  
zasady współpracy.

6.  
 Ustalacie, do kogo
 kierujecie swoje 

działania.

3.  
Pogłębiacie wiedzę  

o kampaniach społecznych.

9. 
Podsumowujecie 

działania.

7. 
Planujecie działania.

8. 
Działacie.

ĆWI- 
C Z E - 
N I E :

Czarek

czarujący

ZUZAZARADNA
Natalia

nieśmiała
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Ćwiczenie Losowe dialogi
Przygotujcie karteczki z najróżniejszymi słowami – po jednym słowie na karteczce. 
Każda osoba losuje po pięć karteczek, po czym dobieracie się w pary. Następnie 
każda para po kolei występuje przed resztą grupy – zadanie polega na prowadze-
niu zwykłej rozmowy, z tym że w dialog należy wpleść wszystkie wylosowane 
wcześniej słowa. Każda rozmowa powinna trwać maksymalnie trzy minuty; po 
tym czasie widownia sprawdza, czy parze udało się użyć wszystkich wyrazów.

Ćwiczenie 15 pytań
Podzielcie się na dwa zespoły, każdy zespół powinien mieć do dyspozycji 
kartkę i długopis. Pierwszy zespół ma za zadanie napisać 15 pytań zaczynają-
cych się od słowa „dlaczego”, drugi musi stworzyć 15 zdań zaczynających się 
od słowa „bo”. W czasie pracy zespoły nie powinny się słyszeć. Po skończeniu 
zadania pierwszy zespół czyta po jednym pytaniu, a zespół drugi odpowiada, 
odczytując swoje zdania. Zapewniamy, że wyjdą z tego zabawne historie!

Po części integracyjnej przejdźcie do ustalenia stałych terminów spotkań oraz zasad 
współpracy. Propozycje zasad może zgłosić każda uczestnicząca w projekcie osoba, ale aby 
zostały one przyjęte, musi je zaakceptować reszta zespołu. Wspólnie wypracowany oraz 
podpisany przez wszystkie osoby zbiór zasad (nazywany także kontraktem) obowiązuje 
do zakończenia działań projektowych i w każdym momencie można się do niego odwołać. 
Taki dokument ułatwi komunikację w grupie i będzie bardzo pomocny zwłaszcza w trud-
nych chwilach i podczas konfliktów.

Przykładowe zasady:
• Staramy się uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i jesteśmy punktualni.
• Słuchamy się wzajemnie i nie przerywamy sobie.
• W przypadku rozbieżnych pomysłów decyzje podejmujemy w sposób demokratyczny.

ETAP II  
PRACA Z FILMEM

ĆWI- 
C Z E - 
N I E :

ĆWI- 
C Z E - 
N I E :

Czas na seans!

Aby dobrze się Wam pracowało, koniecznie zadbajcie o stworzenie odpowiednich 
warunków: 

• sprzęt dobrej jakości,
• salę, w której nikt nie będzie Wam przeszkadzał, 
• dostęp do Internetu,
• czas: zarezerwujcie minimum godzinę, aby obejrzeć film i na spokojnie go przeanalizować.

 

WSKAZÓWKA*: 
Aby uzyskać dostęp do filmu „Słucham”, wejdź na stronę programu Młodzi w Akcji: 
mlodziwakcji.ceo.org.pl i postępuj zgodnie z instrukcją zamieszczoną w zakładce 
Materiały edukacyjne > Materiały dodatkowe. Film trwa ok. 15 minut.

Zanim przystąpicie do oglądania filmu, porozmawiajcie chwilę o swoich przeczuciach: 
• Z czym kojarzy Wam się słowo „słucham”? 
• Czy po tytule jesteście w stanie odgadnąć, czego dotyczy film? 
• Swoje pomysły i skojarzenia zapiszcie na tablicy. 

 

*  Wszystkie wskazówki w niniejszej publikacji są skierowane  
do opiekunów i opiekunek grup projektowych.
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Następnie niech każdy i każda z Was przygotuje kartkę i rozrysuje na niej tabelę według 
poniższego wzoru. W czasie projekcji notujcie tam swoje obserwacje.
 

Jakie sprawy zgłaszają  
osoby dzwoniące?

W jaki sposób rozmawiają  
osoby odbierające?

  
Po obejrzeniu filmu spróbujcie odpowiedzieć na pytanie: o czym opowiada film „Słu-
cham”? Sprawdźcie, czy któraś z osób zgadła, czego będzie dotyczył film. Podsumujcie 
swoje spostrzeżenia i przejdźcie do poniższego ćwiczenia.

Ćwiczenie Analiza filmu
Połączcie się w dwu – lub czteroosobowe grupy, w których będziecie anali-
zować film „Słucham” przy pomocy kart pracy (wzór karty do skserowania 
znajdziecie na końcu publikacji – załącznik nr 1). Przy wypełnianiu kart 
pracy możecie korzystać z notatek przygotowanych podczas seansu. 

 

 

ANALIZA FILMU „SŁUCHAM”

Kim są bohaterowie i bohaterki filmu?

W jakim mogą być wieku?

O jakich problemach opowiadają?

Dlaczego decydują się na rozmowę  
z nieznajomą osobą?

Jak zmieniają się ich emocje  
w trakcie trwania rozmowy?

W jaki sposób prowadziły rozmowę  
osoby odbierające telefon?

Czy w Polsce istnieje taki telefon?  
Jak się nazywa? Co o nim wiecie?

Po wypełnieniu kart porównajcie odpowiedzi na forum. Sprawdźcie, czy na wszystkie pyta-
nia udało Wam się odpowiedzieć. Nie martwcie się jednak, jeśli jakieś pytania pozostały bez 
odpowiedzi – następne ćwiczenie pomoże Wam zrozumieć, na czym polega telefon zaufania.

Ćwiczenie Telefon zaufania
Aby pogłębić temat telefonu zaufania, podzielcie się na cztery grupy, najle-
piej tak, aby ich skład był inny niż w poprzednim ćwiczeniu. Każda grupa 
otrzyma swój materiał do pracy – fragment wywiadu udzielonego przez  
Lucynę Kicińską, koordynatorkę telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 
prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (załącznik nr 2). 

Waszym zadaniem będzie znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące poszczególnych 
fragmentów. Na przygotowanie odpowiedzi macie ok. pięć minut, a następnie przedsta-
wiciel lub przedstawicielka każdej grupy głośno odczytuje pytanie oraz przygotowaną 
odpowiedź.  

WSKAZÓWKA: 
Wytnij lub skseruj materiały z załącznika nr 2 na końcu rozdziału, a następnie 
rozdaj je grupom. Po każdej wypowiedzi podsumuj i w razie potrzeby uzupełnij 
najważniejsze informacje, jakie padły na forum. Pełna wersja wywiadu z Lucyną 
Kicińską dostępna jest pod linkiem: https://tiny.pl/tdxr2.

Następnie zapoznajcie się z informacjami umieszczonymi w ramkach na kolejnych 
dwóch stronach i poddajcie refleksji następujące kwestie:

• Które z tych informacji są dla Was nowe lub zaskakujące?
• Czy w Waszym otoczeniu mogą być osoby, które cierpią na depresję młodzieńczą?
• Jak możecie pomóc takim osobom?

Wnioski i pomysły spiszcie na kartce – mogą Wam się przydać na dalszym etapie pracy 
projektowej.

ĆWI- 
C Z E - 
N I E :

ĆWI- 
C Z E - 
N I E :

https://tiny.pl/tdxr2
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Depresja młodzieńcza to choroba, która dotyka nawet 30% nastolatków i dwu-
krotnie częściej występuje u  dziewcząt niż chłopców. Najczęstsze objawy depre-
sji młodzieńczej to:

•  złe samopoczucie fizyczne; np.: inne niż typowe dolegliwości bólowe,  
przeczulenie na punkcie funkcjonowania swojego organizmu 
 (wyolbrzymianie dolegliwości fizycznych),

•  zaburzenia aktywności – brak energii, szybkie męczenie się, ciągłe uczucie 
znużenia,

•  zaburzenia koncentracji uwagi i zapamiętywania, które mogą powodować  
problemy w nauce,

•  lepsze funkcjonowanie w godzinach wieczornych niż w ciągu dnia,  
trudności z porannym wstawaniem, zaburzenia snu i apetytu,

• rozdrażnienie, uczucie zmęczenia, przygnębienie, zmienność nastroju,
• utrata zdolności do odczuwania przyjemności,
•  niskie poczucie własnej wartości, negatywna ocena siebie, rzeczywistości 

i przyszłości,
• izolowanie się – ograniczenie kontaktów z otoczeniem, zamykanie się w sobie,
•  zachowania autodestrukcyjne: używanie alkoholu, substancji psychoaktyw-

nych, samookaleczenia, myślenie o śmierci, w tym próby samobójcze.
 
Młodzi ludzie dotknięci depresją najczęściej cierpią w milczeniu, dlatego ważne jest, aby 
uważnie ich obserwować i w razie potrzeby wiedzieć, jak zainterweniować. Jeśli czuje-
cie potrzebę pogłębienia tematu depresji młodzieńczej, szczególnie polecamy materiały 
edukacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej, dostępne na stronie: https://wyleczdepresje.pl/depresja-mlodziencza/.

Na zakończenie pracy z filmem dobierzcie się w pary i odpowiedzcie na pytania:
•  Która informacja z dzisiejszego spotkania była dla mnie nowa lub szczególnie ważna?
• Jak mogę wykorzystać te informacje w swoim życiu?

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – podstawowe informacje:
• numer telefonu: 116 111, 
• telefon jest ogólnopolski, bezpłatny i anonimowy,
• telefon jest czynny 7 dni w tygodniu od godziny 12:00 do 2:00 w nocy,
• najczęściej z telefonu korzysta młodzież w wieku 13–15 lat,
•  połączenie nie jest widoczne na rachunkach ani na billingach większości sieci,
• numer ma docelowo działać we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
•  istnieje również możliwość kontaktu mailowego poprzez stronę: www.116111.pl.

Historia powstania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży:
W 2006 roku Komisja Europejska wyszła z inicjatywą stworzenia grupy telefonów 
o walorze społecznym obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej. W Polsce 
pomysł został zrealizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Telefon uruchomiono  
6 listopada 2008 jako piąty w Unii Europejskiej. Projekt prowadzony jest przez Fun-
dację Dajemy Dzieciom Siłę. Początkowo telefon działał pięć dni w tygodniu, ale 
ze względu na duże zapotrzebowanie, oferta telefonu 116 111 jest wciąż rozwijana. 
Codziennie obsługiwanych jest sześć jednocześnie działających linii, którym towa-
rzyszy strona www.116111.pl umożliwiająca przesłanie anonimowych wiadomości 
online przez całą dobę.

W ciągu pierwszych 10 lat działalności konsultanci i konsultantki linii odbyli 
ponad 1,1 mln rozmów i odpowiedzieli na ponad 55 tys. wiadomości od młodych 
ludzi oczekujących wsparcia, opieki i ochrony. Funkcjonowanie telefonu finanso-
wane jest ze środków prywatnych; sponsorami telefonu są m.in. Orange Polska, 
Fundacja Benefit Systems, Kulczyk Foundation i Fundacja Ludzki Gest Jakub Błasz-
czykowski, a także darczyńcy indywidualni i biznesowi. 

Najczęstsze problemy, z którymi dzwonią dzieci i młodzież:
• depresja lub obniżony nastrój, 
• samotność, 
• zaburzenia odżywiania, 
• samookaleczenia, 
• stres, 
• myśli samobójcze.

Depresja i autoagresja najczęściej są następstwem innych problemów doświad-
czanych przez młodych ludzi, m.in. przemocy domowej lub rówieśniczej, 
niskiego poczucia własnej wartości, różnego rodzaju uzależnień itp. Według 
raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pt. „Dzieci się liczą”2 w 2016 roku w sumie 
143 tysięcy dzieci objętych zostało pomocą specjalistyczną w związku z zaburze-
niami psychicznymi. Ponadto według raportu między rokiem 2011 a 2016 niemal 
dwukrotnie wzrosła liczba prób samobójczych w grupie wiekowej do lat 18, przy 
czym przypuszcza się, że tylko jedna na 150 prób samobójczych trafia do statystyk 
policyjnych. Z raportu wynika również, że młodzi ludzie często boją się rozmawiać 
z rodzicami o swoich problemach lub twierdzą, że rodzice nie mają dla nich czasu, 
co może się przekładać na dużą popularność telefonu zaufania dla dzieci i mło-
dzieży. Uważna rozmowa może być pierwszym krokiem do rozwiązania dziecię-
cych problemów. 

TELEFON ZAUFANIA
DEPRESJA MŁODZIEŃCZA

2.  „Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce”,  
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 2017, str.112. Raport dostępny pod linkiem:  
https://fdds.pl/wp-content/uploads/2017/07/fdds-dzsl2017-calosc.pdf.

https://wyleczdepresje.pl/depresja-mlodziencza/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orange_Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kulczyk_Foundation
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_B%C5%82aszczykowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_B%C5%82aszczykowski
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Na wcześniejszych etapach utworzyliście zespół projektowy oraz zgłębiliście tematykę 
telefonu zaufania jako formy pomocy dzieciom i młodzieży z problemami. Teraz czekają na 
Was prawdziwe wyzwania: zastanowicie się, jakie są Wasze oczekiwania względem pro-
jektu, sprawdzicie, czy młodzi ludzie w Waszym otoczeniu zmagają się z problemami oraz 
czy wiedzą, gdzie szukać pomocy, a także skonkretyzujecie swoje plany związane z kampa-
nią społeczną i zaplanujecie działania. Zanim jednak to wszystko się wydarzy, powinniście 
dowiedzieć się, na czym polegają kampanie społeczne oraz jakie są ich rodzaje.

DEFINICJA

Kampania społeczna to zestaw różnych działań zaplanowanych w konkretnym 
czasie, skierowanych do określonej grupy odbiorców i odbiorczyń, której celem 
jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany postawy, myślenia czy zacho-
wania wobec określonego problemu społecznego lub do jego rozwiązywania. 
W kampaniach społecznych stosuje się techniki z zakresu marketingu i reklamy.

Zacznijcie od zapoznania się z definicją kampanii społecznej i porozmawiajcie na jej temat: 
• Czy wszystkie użyte w niej słowa są dla Was jasne? 
• Co może kryć się pod pojęciem „problem społeczny”?
• Czy znacie jakieś przykłady technik z zakresu marketingu i reklamy?

 
Jeśli macie wątpliwości, zapytajcie opiekuna lub opiekunkę; możecie też poszukać  
odpowiedzi w Internecie.

Następnie zapoznajcie się z rodzajami kampanii społecznych:

RODZAJE KAMPANII SPOŁECZNYCH3

 
Kampania informacyjna – jej celem jest informowanie konsumentów i konsu-
mentek o danym problemie społecznym, etycznym lub środowiskowym. W tym 
rodzaju kampanii otrzymujemy zestaw informacji, ale wnioski musimy wycią-
gnąć sami. Kampania informacyjna poszerza świadomość istnienia problemu, 
nagłaśnia go oraz próbuje nim zainteresować szerszą publiczność.

PRZYKŁAD:
Kampania pt.: „Przyjaciół się nie wyrzuca” 
Twórcy: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź, Fundacja Niechciane 
i Zapomniane – SOS dla Zwierząt oraz Klinika Weterynaryjna Gdańska 81

Przebieg kampanii: Akcja miała miejsce w Łodzi. Samochody do przewożenia 
odpadów (tzw. śmieciarki) zostały oklejone zdjęciami spoglądających smutno 
kotów i psów z napisami „Przyjaciół się nie wyrzuca”. Organizatorzy i organiza-
torki podkreślali, że zwierzęta czują, myślą i przywiązują się do swoich opieku-
nów, a podjęcie się opieki nad psem czy kotem powinno być przemyślaną i odpo-
wiedzialną decyzją, a nie impulsem czy spontanicznym gestem podyktowanym 
emocjami.

Kampania perswazyjna – w przeciwieństwie do kampanii informacyjnej ten 
rodzaj kampanii ma na celu przekonanie odbiorców i odbiorczyń do racji pre-
zentowanych przez organizację. Zachęca również do zmiany dotychczasowych 
postaw. 
 
PRZYKŁAD: 
Kampania pt. „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”
Twórcy: Fundacja PZU, VML Poland, On Board Public Relations

Przebieg kampanii: Symbolem tej kampanii były niebieskie serca, których przy-
gotowano ponad dwa miliony. Z gotowym lub osobistym tekstem, umieszczone 
w samochodzie, miały przypominać kierowcy, że jest kochany i ze względu na 
czekających na niego bliskich powinien jechać ostrożnie. Serca były rozda-
wane w oddziałach PZU oraz na autostradzie A2. W ich dystrybucję włączyła 
się również policja. Elementami kampanii był także spot telewizyjny, billboardy 
i reklamy na autobusach. Ponadto przeprowadzono konkurs na najlepszy tekst 
na serce. Głównym założeniem kampanii społecznej „Kochasz? Powiedz STOP 
Wariatom Drogowym” było pokazanie pozytywnego wpływu, jaki mogą mieć 
na kierowców ich bliscy.

ETAP III – POZNANIE TEMATYKI  
KAMPANII SPOŁECZNYCH

3.  W opisach wykorzystano informacje z Encyklopedii Zarządzania:  
https://mfiles.pl/pl/index.php/Kampania_spo%C5%82eczna oraz strony  
https://brief.pl/najlepsze_polskie_kampanie_spoleczne/ [dostęp: 21.08.2019]
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Kampania społeczna aktywizująca odbiorców i odbiorczynie – polega na zaan-
gażowaniu ludzi w prospołeczne działania, np. zachęcające do udzielania wspar-
cia finansowego lub rzeczowego.
 
PRZYKŁAD:
Kampania pt. „Ta reklama jest zrobiona dla pieniędzy” 
Twórcy: Fundacja Hospicyjna, Mr. Bloom
 
Przebieg kampanii: „Ta piosenka jest nagrana dla pieniędzy” – śpiewał Grzegorz 
Ciechowski. Przebój zespołu Republika został wykorzystany w fundraisingowej 
kampanii Fundacji Hospicyjnej. Spot pokazuje, jakie są realne wydatki na funk-
cjonowanie hospicjum – od lekarstw i pieluch poprzez sprzęt medyczny aż po 
niezbędne prace konserwacyjne. Hasło kampanii jest proste i bezpośrednie: 

„Tak, ta reklama jest zrobiona dla pieniędzy. Bez nich trudno nam pomagać.  
Prosimy o Twój 1%”.

Omówcie przedstawione powyżej przykłady kampanii: 
• Która z kampanii wydaje Wam się najciekawsza? 
•  Czy spotkaliście się wcześniej z jakimiś kampaniami społecznymi? Na czym polegały? 

 Jaki mógł być ich cel? Czy jesteście w stanie określić ich rodzaj? 
 
Wasza kampania społeczna z jednej strony powinna być jak dobra reklama: atrakcyjna, 
widoczna, przyciągająca uwagę, wyróżniająca się, chwytliwa. Nie wystarczy jednak, aby 
odbiorca zapamiętał obrazek czy hasło – Waszym celem jest przekazanie wiedzy i wpły-
nięcie na postawy, a to duże wyzwanie! Z tym samym wyzwaniem mierzą się specjaliści 
i specjalistki organizujący profesjonalne kampanie społeczne i na pewno warto, aby-
ście przed przystąpieniem do pracy nad własną kampanią zapoznali się z przykładami 
innych kampanii np. na stronach: www.kampaniespoleczne.pl oraz https://brief.pl/
najlepsze_polskie_kampanie_spoleczne/.

Kampania, którą zaprojektujecie, powinna:
• dobrze wykorzystywać Wasze zasoby: pasje, umiejętności, kontakty,
• być skierowana do określonej grupy odbiorców i odbiorczyń, np. do dzieci lub ich rodziców,
• odpowiadać na ich konkretne problemy i potrzeby,
• przekazywać solidną dawkę wiedzy i porad,
• zachęcać do samodzielnego pogłębiania tematu.

Jak to wszystko osiągnąć? Na kolejnych stronach  
znajdziecie kroki, które Wam w tym pomogą.

ETAP IV 
PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE  
KAMPANII SPOŁECZNEJ 

http://www.kampaniespoleczne.pl/
http://www.kampaniespoleczne.pl
https://brief.pl/najlepsze_polskie_kampanie_spoleczne/
https://brief.pl/najlepsze_polskie_kampanie_spoleczne/
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Krok 1. Zebranie informacji 

To ważny moment planowania: zebranie informacji o własnych potrzebach, zasobach 
i możliwościach – od niego w dużej mierze zależeć będzie ostateczny kształt Waszego 
projektu. Zacznijcie od refleksji nad własnymi motywacjami i potrzebami. Pomoże Wam 
w tym poniższe ćwiczenie.

Ćwiczenie Mapa marzeń
Na początku tego ćwiczenia każdy pracuje samodzielnie. Będziecie potrze-
bować kartek, kolorowych gazet, kleju i nożyczek – warto o to zadbać 
z wyprzedzeniem. Korzystając z wyciętych z gazet obrazków i liter, stwórz-
cie swoje indywidualne mapy marzeń: planów dotyczących udziału w pro-
jekcie, nadziei związanych z tym, jak będzie wyglądała współpraca w grupie, 

informacji o tym, czego chcecie się nauczyć i jak chcecie się czuć – możecie wesprzeć się 
poniższymi pytaniami:

• Czego z obszaru współpracy w grupie chcę się nauczyć?
• Czego z obszaru rozwiązywania problemów chcę się dowiedzieć?
• Jakie umiejętności z obszaru promocji i reklamy chcę zdobyć?

WSKAZÓWKA: 
Uczniowie i uczennice jeszcze przed przystąpieniem do ćwiczenia powinni wie-
dzieć, że wykonane prace będą prezentować na forum całej grupy. Wiedząc o tym 
z wyprzedzeniem, poczują się bezpieczniej podczas wykonywania zadania. 

 
Stworzone mapy zaprezentujcie na forum i omówcie przedstawione na nich elementy. 
Mapy zachowajcie – wrócicie do nich pod koniec projektu, by zastanowić się nad tym,  
czy udało Wam się zrealizować plany i marzenia.

 Następnie zastanówcie się, jakie są Wasze zasoby, odpowiadając na pytania:
• Jakie są nasze pasje, zainteresowania?
• Jakie przydatne dla projektu umiejętności już mamy?
• Kto mógłby nam pomóc w działaniach?
• Jakimi sprzętami i możliwościami dysponujemy?

 

Uporządkujcie zgromadzone informacje w formie tabeli według wzoru:
 

TABELA ZASOBÓW I POTRZEB

CO MAMY? CZEGO POTRZEBUJEMY?

Zainteresowania

Wiedza

Umiejętności

Kontakty

Sprzęty

Inne

Do tabeli zasobów i potrzeb warto wracać, aby na bieżąco korzystać z zawartych w niej  
informacji; można również uzupełniać ją o nowe dane w miarę pozyskiwania np. wiedzy 
czy kontaktów. Po rozpoznaniu własnej sytuacji przejdźcie do zbadania sytuacji osób  
w Waszym otoczeniu.

ĆWI- 
C Z E - 
N I E :
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Krok 2. Rozpoznanie sytuacji lokalnej

Ważnym elementem Waszego projektu będzie rozpoznanie sytuacji w Waszej okolicy 
oraz określenie grupy docelowej, czyli profilu osób, do których skierujecie Wasz przekaz. 
Kampania powinna dotyczyć problemów dzieci i młodzieży, jednak to niekoniecznie dzieci 
i młodzież muszą być odbiorcami i odbiorczyniami Waszych działań. Równie dobrze mogą 
być nimi rodzice, opiekunowie i opiekunki czy osoby pracujące z młodymi ludźmi. 

Zwróćcie uwagę, że według filmu „Słucham” problemy dzieci wynikają często z osamot-
nienia i braku możliwości rozmowy z bliską osobą. Właśnie dlatego możecie skierować 
kampanię do rodziców oraz opiekunów i opiekunek, aby uwrażliwić ich na potrzebę 
uważnej rozmowy z dziećmi oraz podpowiedzieć im, jak mądrze takie rozmowy prowadzić 
lub gdzie znaleźć informacje ze wskazówkami. Możecie także zwrócić się bezpośrednio do 
młodych ludzi, zachęcając ich do rozmowy o swoich problemach z zaufanymi dorosłymi: 
osobami z rodziny, szkolnym pedagogiem lub wychowawczynią klasy czy do skorzystania 
z telefonu zaufania. 

Ostateczny kształt kampanii powinien wynikać z analizy sytuacji w Waszej okolicy. Dobrze 
zatem, abyście przyjrzeli się skali problemów dzieci i młodzieży w Waszym środowisku lub 
wiedzy o tym zjawisku wśród osób dorosłych. Jednym z najbezpieczniejszych sposobów na 
pozyskanie tego typu informacji jest przeprowadzenie anonimowych ankiet.

WSKAZÓWKA: 
Informacje, które będziecie zbierać, mogą należeć do danych wrażliwych,  
które podlegają szczególnej ochronie, dlatego rekomendujemy przeprowadzenie 
anonimowych ankiet przy wykorzystaniu papierowych kwestionariuszy lub ankiet 
elektronicznych (np. formularzy Google). Pytania zawarte w ankiecie powinny być 
dosyć ogólne i neutralne, aby  nikomu nie sprawić przykrości. Być może do pomo-
cy w opracowaniu pytań warto zaprosić szkolnego psychologa lub pedagożkę?

 
Jak sensownie wykorzystać w kampanii społecznej zgromadzone dane? Zobrazujmy to 
następującym przykładem: wyobraźcie sobie, że w miejscowości Pytaki zorganizowano 
anonimową ankietę wśród młodzieży w wieku 13–18 lat. Zebrano 100 ankiet z odpowie-
dziami na poniższe pytania:

• Czy aktualnie masz jakieś zmartwienia/problemy? (64 odpowiedzi TAK)
•  Czy o wszystkich swoich problemach możesz porozmawiać z rodzicami lub opiekunami? 

(22 odpowiedzi TAK)
• Czy zdarza się, że nie masz z kim porozmawiać o swoich problemach? (38 odpowiedzi TAK)
• Czy często czujesz się samotny/samotna? (31 odpowiedzi TAK)
• Czy słyszałeś/słyszałaś o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży? (94 odpowiedzi NIE)
•  Czy kiedykolwiek korzystałeś/korzystałaś z telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży?  

(100 odpowiedzi NIE)

Dzięki ankiecie dowiadujemy się, że niemal 2/3 naszych respondentów i respondentek 
dręczą jakieś problemy, ale jedynie nieco ponad 20% z nich czuje, że może o nich poroz-
mawiać ze swoimi najbliższymi. Znacząca jest też grupa osób, które nie zawsze mają z kim 
porozmawiać o swoich zmartwieniach czy wręcz czują się samotne. Ponadto tylko poje-
dyncze osoby słyszały o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, ale żadna z badanych 

osób nigdy z niego nie korzystała. To dla nas trop, aby w kampanii skierowanej do młodych 
mieszkańców i mieszkanek Pytaków skupić się na promowaniu telefonu zaufania oraz 
szczerej rozmowy jako pierwszego kroku do rozwiązywania problemów. Ponadto na podsta-
wie wyników ankiety można stworzyć intrygujące hasła promocyjne, np.:

Niemal 65% młodych mieszkańców i mieszkanek Pytaków ma problemy!*
*Aż 64 na 100 mieszkańców i mieszkanek Pytaków w wieku 13–18 lat zadeklarowało,  
że ma zmartwienia i problemy, przy czym tylko 22% rozmawia o nich ze swoimi  
rodzicami lub opiekunami. Odpowiedzi udzielono w ankiecie przeprowadzonej 
w dniach 11–13.11.2019 roku na próbie 100 osób.

Wśród młodych mieszkańców i mieszkanek Pytaków nikt nie potrafi korzystać z telefonu!* 
*Aż 100 na 100 mieszkańców Pytaków w wieku 13–18 lat zadeklarowało, że nigdy nie korzy-
stało z telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, a jedynie 6 osób o nim słyszało. Jednocze-
śnie niemal 40% respondentów i respondentek twierdzi, że nie zawsze ma z kim poroz-
mawiać o swoich problemach. Odpowiedzi udzielono w ankiecie przeprowadzonej w dniu 
11–13.11.2019 roku na próbie 100 osób.

Zastanówcie się, jakie inne hasła moglibyście ułożyć na podstawie danych z Pytaków? 
W jaki sposób spróbowalibyście poprawić sytuację respondentów i respondentek?  
Co byście im poradzili?

Po odpowiedzi na powyższe pytania wróćcie myślami do swoich miejscowości i przygotuj-
cie ankietę, która będzie przydatna przy planowaniu Waszej kampanii. Pamiętajcie, że ankieta 
może być skierowana do innej grupy niż młodzież, choćby do rodziców, opiekunów i opieku-
nek lub nauczycieli i nauczycielek oraz składać się z innego typu pytań, niż te zaprezentowane 
w powyższym przykładzie. Na etapie opracowywania ankiety dokładnie przemyślcie, kogo 
i o co chcecie zapytać, oraz zastanówcie się, jak będziecie mogli wykorzystać zebrane informa-
cje. Przeprowadźcie ankietę wśród jak największej próby mieszkańców i mieszkanek, a następ-
nie przeanalizujcie odpowiedzi i spiszcie wnioski.
 

WSKAZÓWKA: 
Pamiętaj, że Waszą rolą nie jest rozwiązywanie konkretnych problemów, a jedy-
nie informowanie młodych ludzi, że ze swoimi problemami nie są sami, że wokół 
nich są osoby, do których mogą się zwrócić o pomoc. Miej uważność na swoich 
podopiecznych i podopieczne – wśród nich też mogą być osoby, które mierzą się 
z trudnościami i choć praca nad projektem może być dobrą okazją okazania im 
wsparcia, może stanowić też wyzwanie. Gdy wiesz o jakiejś kryzysowej sytu-
acji swojego ucznia lub uczennicy, zachowaj szczególną czujność. Upewnij się, 
najlepiej na drodze indywidualnej rozmowy z nim lub z nią, czy dana osoba ma 
w sobie gotowość do udziału w podobnym projekcie. Przemyśl też, czy atmosfe-
ra w grupie pozwoli na przeprowadzenie projektu w bezpiecznej, wspierającej 
atmosferze. 
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Krok 3. Skonkretyzowanie planów

W poprzednich krokach zgromadziliście informacje dotyczące zarówno Was samych, jak 
i młodych mieszkańców i mieszkanek Waszej miejscowości. Przyszedł czas na doprecy-
zowanie, jakie komunikaty chcecie przekazać w Waszej kampanii poruszającej kwestię 
problemów dzieci i młodzieży. 

Kampania informacyjno-promocyjna może przybrać najrozmaitsze formy, na przykład:
• plakaty rozwieszone w przychodni, bibliotece, domu kultury, sklepie, urzędzie, kościele itp.,
• informacje na stronie internetowej szkoły, biblioteki, urzędu itp.,
• artykuł w lokalnej gazecie,
• wywiad w lokalnej rozgłośni radiowej lub stacji telewizyjnej,
• nagranie klipu promocyjnego,
• happening w najpopularniejszym miejscu w Waszej miejscowości,
• zawieszki lub plakaty w autobusach,
• namalowanie muralu z nazwą i numerem telefonu zaufania w widocznym miejscu,
• osobiste wręczanie ulotek,
• stoisko informacyjne na szkolnej lub lokalnej imprezie itp.

Zanim jednak zdecydujecie się na konkretne metody komunikacji, powinniście dokładnie 
określić, kto ma być odbiorcą Waszego przekazu. W zależności od płci, wieku, zaintereso-
wań i innych cech Waszych odbiorców i odbiorczyń różne formy komunikacji będą miały 
różną skuteczność. Dlatego w pierwszej kolejności odpowiedzcie na pytanie: „do kogo 
mówimy?”, a dopiero potem dobierzcie adekwatne metody komunikacji. Pomoże Wam 
w tym poniższe ćwiczenie.

Ćwiczenie Koło pomysłów
Podzielcie się na trzy zespoły, z których każdy będzie pracował nad jed-
nym zagadnieniem. Na środku trzech dużych arkuszy papieru zapiszcie 
pytania:

• Do kogo mówimy? Komu i w jaki sposób może pomóc nasza kampania?
• Na czym polega nasz projekt? Jaki jest główny cel naszych działań?
•  Jakie konkretne formy przybiorą działania w ramach naszej kampanii? 

Kiedy odbędą się te działania?

Pracujcie przez 10 minut, zapisując wszystkie odpowiedzi, które przyjdą Wam do głowy, 
a następnie wymieńcie się arkuszami i przez kolejne siedem minut uzupełniajcie odpo-
wiedzi kolegów i koleżanek. Po tym czasie wymieńcie się arkuszami jeszcze raz i pracujcie 
pięć minut. Następnie po kolei zaprezentujcie na forum arkusze, od których zaczynaliście 
i wspólnie zastanówcie się, które pomysły wcielić w życie. Jeśli macie problem z decyzją, 
głosujcie. Na zakończenie spiszcie wszystkie ustalenia i rozważcie, czego i kogo potrzebu-
jecie, aby zrealizować swoje plany.

 

Krok 4. Szukanie sojuszników i sojuszniczek

Nieocenioną pomocą przy realizacji projektów są sojusznicy i sojuszniczki, którzy mogą 
udzielać różnego rodzaju wsparcia. Waszym sojusznikiem może zostać każda osoba, grupa, 
firma bądź instytucja, a współpraca powinna opierać się na zasadzie obopólnych korzyści. 
Korzyścią dla Waszych sojuszników może być satysfakcja wynikająca z przyczynienia się 
do realizacji ważnej i potrzebnej kampanii społecznej, reklama i rozgłos lub inna wartość, 
którą jesteście w stanie zapewnić.4 Jak dobrać sojuszników i sojuszniczki z korzyścią dla 
Was? Rozrysujcie tabelę, wykorzystując informacje zebrane w kroku 3. oraz mając na uwa-
dze Wasze kolejne pomysły i plany.
 

Czego  
potrzebujemy?

Kto może 
nam  

pomóc?

Jak dotrzemy  
do tej osoby, firmy  

lub instytucji?

Osoba  
odpowiedzialna  

za kontakt

 

W przypadku kampanii poruszającej kwestię problemów dzieci i młodzieży pożądanymi 
sojusznikami i sojuszniczkami będą zwłaszcza:

•  ambasadorzy i ambasadorki kampanii, czyli rozpoznawalne w środowisku lokalnym osoby, 
które publicznie wesprą Waszą akcję i pojawią się na Waszych materiałach promocyjnych 
(najlepiej, aby były to osoby, które działają na rzecz dzieci i młodzieży, dzięki czemu mogą 
uchodzić za ekspertów i ekspertki w temacie rozwiązywania ich problemów),

•  dyrektorzy i dyrektorki lokalnych instytucji publicznych, np. przychodni, urzędu, domu 
kultury, szkoły – czyli osoby, których zgoda jest Wam potrzebna do umieszczenia materia-
łów informacyjnych we wspomnianych obiektach,

•  dziennikarze i dziennikarki lokalnej prasy, radia i telewizji, którzy pomogą nagłośnić 
Waszą kampanię.
 ĆWI- 

C Z E - 
N I E :

4.  Źródło: Na szlaku współpracy. Uczniowskie działania w społecznościach lokalnych, 
Centrum Edukacji Obywatelskiej, str. 48.
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Krok 6. Finał projektu

W przypadku projektu takiego jak kampania poruszająca kwestię problemów dzieci i mło-
dzieży trudno mówić o konkretnym finale – kampania informacyjno-promocyjna  
to zazwyczaj przedsięwzięcie rozłożone w czasie, żeby umożliwić odbiorcom i odbiorczy-
niom przyswojenie przekazu. Mimo to spróbujcie zaplanować jeden dzień, podczas  
którego wydarzą się kluczowe działania. Przykłady znajdziecie w tabeli poniżej.

   

START KAMPANII – DZIEŃ PIERWSZY

CZAS WYDARZENIE POTRZEBY OSOBY

8:00 start wydarzenia  
na Facebooku teksty i zdjęcia Karol

8:30
wywiad w lokalnym 

radiu na temat naszej 
kampanii

przygotowanie  
się do udzielenia 

wywiadu
Julia i Norbert

9:00–
11:00

akcja umieszczania 
plakatów w różnych 

punktach miejscowości
plakaty, nożyczki, 

taśma klejąca

dwa dwuosobowe  
zespoły; osoby  

odpowiedzialne:  
Jaś i Basia

14:00–
16:00

akcja rozdawania 
ulotek przed szkołą, 

przychodnią i urzędem 
miasta

przygotowane  
ulotki

trzyosobowe zespoły  
w każdym punkcie; 

osoby odpowiedzialne: 
Zosia, Tomek i Michał

 

Krok 5. Planowanie pracy i podział zadań

To kluczowy element przygotowań! Wszystkie czekające Was czynności powinny być kon-
kretnie zdefiniowane i umiejscowione w czasie. W tym celu stwórzcie listę zadań, wskazu-
jąc przy każdym z nich termin realizacji. Następnie do każdego z zadań dopasujcie osobę 
odpowiedzialną; możecie to zrobić przy pomocy poniższego ćwiczenia.
 

Ćwiczenie Kto pierwszy…5

Rozdajcie każdej osobie z zespołu po trzy pionki do gier lub inne jedna-
kowe przedmioty (każda osoba powinna mieć trzy podobne do siebie małe 
przedmioty, np. kamyczki, żetony, kulki – zestawy powinny różnicować 
uczestników i uczestniczki, np. Jaś powinien mieć trzy kamyki, Ula trzy 
listki, a Dorian trzy pionki). Spójrzcie jeszcze raz na zadania na kartkach. 
Za moment zamknięcie oczy. Jedna osoba po chwili je otworzy i przydzieli 

swój jeden przedmiot do jednego zadania, a następnie ponownie zamknie oczy i da znak, 
że kolejna osoba może je otworzyć. Kolejna osoba uczyni to samo, czyli przydzieli do zada-
nia swój jeden przedmiot. I tak będzie do końca, aż każdy rozda swoje pionki. W ten spo-
sób bez skrępowania podzielicie się większością zadań. Jeśli jakieś zadania zostaną nieob-
sadzone, porozmawiajcie między sobą, czy możecie je wykonać wspólnie.
 

WSKAZÓWKA: 
Wszystkie ustalenia spiszcie w formie przejrzystej tabeli i powieście w widocz-
nym miejscu, monitorując od czasu do czasu stan wykonania poszczególnych za-
dań. Więcej informacji związanych z pracą zespołową znajdziecie w nagraniu na 
stronie: www.mlodziwakcji.ceo.org.pl/praca-zespolowa-wyzwania-i-trudnosci.

 

ĆWI- 
C Z E - 
N I E :

5.  Źródło: Młodzi w Akcji. Wiwat niepodległość! Przewodnik po programie,  
Centrum Edukacji Obywatelskiej 2018, str. 50.

http://www.mlodziwakcji.ceo.org.pl/praca-zespolowa-wyzwania-i-trudnosci
http://www.mlodziwakcji.ceo.org.pl/praca-zespolowa-wyzwania-i-trudnosci
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Krok 7. Podsumowanie projektu

Po zakończeniu wszystkich działań projektowych i krótkim odpoczynku koniecznie spo-
tkajcie się, aby porozmawiać o Waszych wrażeniach. Spotkanie powinno mieć swobodny 
charakter, dlatego warto się zaopatrzyć w coś do jedzenia i picia, aby umilić ten czas.

Ćwiczenie Rundka 2+1
Usiądźcie w kręgu, każda osoba po kolei wymienia dwie rzeczy, które 
najbardziej podobały jej się w projekcie oraz jedną rzecz, którą według niej 
można by zrobić lepiej, zmienić lub poprawić.

Po takiej rundce zastanówcie się, czy chcecie kontynuować działania 
związane z pomocą dzieciom i młodzieży – jeśli tak, to spiszcie pomysły na 

kolejne przedsięwzięcia. Na koniec pogratulujcie i podziękujcie sobie nawzajem – w końcu 
wykonaliście kawał dobrej roboty!

 

WSKAZÓWKA: 
Nie zapomnijcie również podziękować wszystkim sojusznikom i sojuszniczkom – 
to dla nich ważny sygnał, że doceniacie ich zaangażowanie! Dobrym podziękowa-
niem może być dyplom uznania lub zdjęcie Waszej grupy projektowej.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Karta pracy: Analiza filmu „Słucham”

ANALIZA FILMU „SŁUCHAM”

Kim są bohaterowie  
i bohaterki filmu?

W jakim mogą być wieku?

O jakich problemach opowiadają?

Dlaczego decydują się na rozmowę  
z nieznajomą osobą?

Jak zmieniają się ich emocje  
w trakcie trwania rozmowy?

W jaki sposób prowadziły rozmowę 
osoby odbierające telefon?

Czy w Polsce istnieje taki telefon?  
Jak się nazywa? Co o nim wiecie?

ĆWI- 
C Z E - 
N I E :
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Załącznik nr 2 – Materiały do ćwiczenia Telefon zaufania

GRUPA 1

Z jakimi problemami najczęściej dzwonią dzieci i młodzież? 

Fragment rozmowy z Lucyną Kicińską, koordynatorką telefonu zaufania  
dla dzieci i młodzieży prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę:

Z czym najczęściej dzwonią dzieci?
Numer jeden to wszelkie kwestie dotyczące zdrowia psychicznego. Depresja, obni-
żony nastrój, samotność, zaburzenia odżywiania, samookaleczenia, stres, no i myśli 
samobójcze.

Poza myślami samobójczymi, obniżonym nastrojem czy depresją, tematem, 
który się pojawia, jest stres. Ale stres to pojemny worek. Co w nim jest?
Permanentne poczucie niespełnienia oczekiwań, głównie rodziców. Permanentne 
napięcie wynikające z poczucia, że nie jest się wystarczająco dobrym. Ciągłe myślenie 
o tym, czego się nie zrobiło. I to jest takie wszechogarniające. Nie ma momentu, że 
dziecko się wyłącza i na przykład słucha muzyki. Jest też dużo lęku o przyszłość: jakie 
wybrać liceum, jakie studia, co będzie z pracą. Dziecko takiego myślenia może się 
nauczyć w domu – od rodziców, którzy rozmawiają prawie wyłącznie o problemach, 
natomiast nie mówią już o rozwiązaniach.

Kolejna przyczyna stresu to porównywanie się: „Nie mam iPhone’a, a oni mają”,  
„Nie mam spodni takiej i takiej marki, a wszyscy mają”, i problemy z akceptacją swojego 
wyglądu: „One są ładne, ja nie”, „One się malują, a mnie mama zabrania”, „Oni są tacy 
męscy, ja nie jestem”. Stres jest wzmożony przez to, że koleżanki czy kolegów widzi 
się nie przez kilka godzin w szkole, tylko na okrągło. Po powrocie do domu odpala się 
Facebooka, Instagram czy Snapchat i dalej ogląda cukierkowy, przefiltrowany świat. 
Idole nastolatków też są na wyciągnięcie ręki – niesamowicie realni, dostępni i niedo-
stępni jednocześnie.

Wymieniła pani jeszcze samookaleczenia. Jak duży to problem?
Duży. To jeden ze sposobów, w jaki dzieci starają się radzić sobie ze stresem, często 
trwający latami.

Dzwonią dziewczyny i mówią na przykład: „Mama w końcu zauważyła blizny i obie-
cała, że weźmie mnie do psychologa, ale nie wzięła. Wczoraj nawet zostawiłam żyletkę 
na biurku. Wiem, że ją widziała, bo jak wróciłam ze szkoły, to leżała w innym miejscu. 
Ale o psychologu nie wspomniała... Nie mam już siły, zabiję się”. Wysyłamy interwen-
cję, rodzice – zaskoczeni. „Bo ona przecież już nic nie mówiła...”.

Druga najczęściej poruszana grupa tematów to relacje rówieśnicze – co tam jest?
Kłótnie, nieporozumienia, nieszczęśliwa miłość. I ta kategoria bardzo silnie łączy 
się z kategorią przemocy rówieśniczej. Bo dzieci często to, co się między nimi dzieje, 
interpretują jako sprzeczkę, a nie widzą, że to tak naprawdę przemoc. Doświadczają jej 
codziennie, więc staje się dla nich normą. 

Załącznik nr 2 – Materiały do ćwiczenia Telefon zaufania cd.

GRUPA 1 (ciąg dalszy)

Z jakimi problemami najczęściej dzwonią dzieci i młodzież? 

Z czym jeszcze dzwonią dzieci?
Dalej są sytuacje okołorozwodowe, kiedy dzieci czują się rozgrywane przez rodziców. 
Kochają oboje, a od mamy słyszą, że ojciec jest beznadziejny, albo odwrotnie. Młodsze 
dzieci przeżywają, że rodzice się bardzo kłócą, boją się, że im się rozpadnie rodzina, 
i nie mają z kim o tym porozmawiać. Staramy się wtedy razem z nimi znaleźć zaufaną 
osobę – babcię, wujka, przyjaciółkę mamy – której mogą się zwierzyć i która będzie 
mogła rodzicom uświadomić, jak to, co się między nimi dzieje, wpływa na dziecko.

Ostatnio pojawił się nowy problem. Przez pierwszych kilka lat działalności odbie- 
raliśmy dużo telefonów od dzieci, których rodzice wyjechali za granicę do pracy.  
To były rozpaczliwe telefony o traumie porzucenia, o samotności. Od jakichś czterech 
lat natomiast dzwonią te same dzieci, które już jakoś się ułożyły ze swoją rzeczywisto-
ścią – mają przyjaciół, dziewczynę, chłopaka, swoje sprawy – a tu nagle wraca rodzic 
w blasku i chwale i mówi: „A teraz pojedziesz ze mną do Holandii/Anglii/Szkocji”.
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GRUPA 2

Dlaczego młodzi ludzie wolą rozmowę z nieznajomymi niż z bliskimi sobie ludźmi? 
W jaki sposób mogą im pomóc konsultanci i konsultantki telefonu zaufania?

Fragment rozmowy z Lucyną Kicińską, koordynatorką telefonu zaufania  
dla dzieci i młodzieży prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę:

Nie ma dorosłych, którzy by tym dzieciom pomogli nazwać to, czego doświadczają, 
odróżnić zachowania dozwolone od niedozwolonych?
Nie ma. Ani w domu, ani w szkole. Dzieci opowiadają nam, że nauczyciele i nauczy-
cielki nie reagują na przemoc. Czasem chcą zareagować, ale nie wiedzą jak. Wczoraj 
prowadziłam szkolenie dla nauczycieli. Pytam: „Gdy dzieci się biją, to co robicie?”.  
Oni na to: „Podchodzimy i pytamy: A co wy robicie?”. Ale to jest absurdalne pytanie, bo 
przecież widać, co one robią.

To co można zrobić w takiej sytuacji?
Powiedzieć: „Chłopaki, widzę, że się bijecie, w naszej szkole nie ma zgody na takie 
zachowania, za chwilę o tym porozmawiamy”. Czasem dzieci mówią: „Powiedziałem 
nauczycielce, że mnie prześladują, ale mi nie pomogła”. Próbujemy się wtedy dowie-
dzieć, co to znaczy, że „nie pomogła”. Często się okazuje, że nauczyciel czy nauczy-
cielka porozmawiała ze sprawcami, sytuacja się zmieniła, ale na krótko. Kiedy tylko 
sprawcy się zorientowali, że nauczyciel stracił czujność, wrócili do nękania, tyle że bar-
dziej je ukrywają.

Co radzicie takiemu dziecku?
Rozbrajamy to: „Zobacz, nauczycielka ci pomogła, tylko to nie wystarczyło. Trzeba 
pójść drugi raz, może trzeci”. Budujemy w dziecku motywację, żeby jeszcze raz zwró-
ciło się o pomoc. Czasami przeprowadzamy interwencję lokalną. Dzwonimy do szkoły 
i mówimy na przykład: „Mamy anonimowy sygnał o przemocy rówieśniczej, proszę 
sprawdzić, co się dzieje w piątych klasach”. Wtedy często słyszymy: „Też tak podejrze-
waliśmy, ale nie wiedzieliśmy, jak się do tego zabrać”. Nasz kontakt mobilizuje szkołę, 
żeby znaleźć rozwiązanie. Pomagamy im w tym, doradzamy, przybliżamy procedury, 
konsultujemy plany.

Czy dzieci proszą czasem, żebyście wytłumaczyli coś rodzicom?
Proszą, ale my tego nie robimy, tylko budujemy w nich gotowość do tego, żeby same 
powiedziały rodzicom o swoim problemie. Przygotowujemy razem z nimi taki komu-
nikat, który pozwoli im ominąć wszelkie rodzicielskie rafy, żeby nie usłyszały na przy-
kład: „Dlaczego dopiero teraz mi o tym mówisz?”.

Co dziecko w tym słyszy?
„Znowu mnie zawiodłeś! Trzeba było wcześniej do mnie przyjść, toby było łatwiej”. 
A rodzic tak naprawdę chciałby powiedzieć: „Tak długo byłeś sam. Beze mnie”.

GRUPA 2 (ciąg dalszy)

Dlaczego młodzi ludzie wolą rozmowę z nieznajomymi niż z bliskimi sobie ludźmi? 
W jaki sposób mogą im pomóc konsultanci i konsultantki telefonu zaufania?

To dlaczego tego nie mówi?
Bo nie potrafi inaczej. Jeśli dziecko się obawia takiej reakcji, to ustalamy, że powie: 

„Mamo, chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego, ale boję się, że będziesz na mnie zła, 
że dopiero teraz z tym przychodzę”.

Jakie są jeszcze „rafy”?
Moja ulubiona: „A nie mówiłem!”, „A nie mówiłam!”, z dowolnym zakończeniem:  

„...żebyś się z nim nie przyjaźnił”, „...żebyś tam nie szła”. Dziecko już to przecież wie 
i przychodzi, żeby się zwierzyć z kłopotu, a nie po to, żeby rodzic mu udowodnił,  
że jest mądrzejszy.

Czasem rodzice mówią takie rzeczy z poczucia bezradności albo w poczuciu winy.
No to powiedzmy dziecku: „Wiesz, czuję się bezradny” albo „Czuję się winny”, albo 

„Myślę, że powinnam z tobą spędzać więcej czasu”. Wtedy mamy szansę zbudować 
most. Dzieci nie mówią wszystkiego od razu. Badają, czy dorosły słucha, czy jest 
zainteresowany. 
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GRUPA 3

Co konsultanci i konsultantki chcieliby doradzić rodzicom i opiekunom młodych ludzi?

Fragment rozmowy z Lucyną Kicińską, koordynatorką telefonu zaufania  
dla dzieci i młodzieży prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę:

Najczęściej dzwonią do Was dzieci w wieku 13–15 lat. Jak wygląda relacja  
z rodzicami w ich opowieściach?
Źle. Dzieci mówią: „Rodziców nie interesują moje problemy”. Pytamy je: „Ale czy 
mama, tata tak ci powiedzieli – że ich to nie interesuje?”. „Nie, ale jakby ich intere-
sowało, toby zapytali”. Z kolei na spotkaniach czy warsztatach podchodzą do mnie 
rodzice i mówią: „Ja moje dziecko znam. Jak coś się będzie działo, to ono mi o tym 
powie”. Wtedy pytam: „A czy pan/pani powiedział/a kiedyś swojemu dziecku:  
Słuchaj, jak będziesz potrzebować pomocy, to przyjdź do mnie?”. „No nie”.

Czyli nie ma komunikacji?
Nie ma. Rodzice mówią: „To oczywiste, że jestem tu dla dziecka”. To wcale nie jest 
oczywiste.

Oczywiste jest dla mnie to, że nikt nie wie, co myślę, dopóki tego nie powiem. A gdy 
powiem, to zrozumie mnie 50 proc. słuchających i być może będę musiała to powtó-
rzyć kilka razy, żeby dotarło do reszty. I kiedy słyszę od dziecka: „Nie powiem 
mamie, bo ona mi nigdy nie powiedziała, że mogę, że jest gotowa mi pomóc”, to jest 
rozdzierające.

Powiedzenie „Jesteś dla mnie ważny” to są dwie sekundy, „Kocham cię” – jedna 
sekunda, „Jakby coś się działo, to do mnie przyjdź” – cztery sekundy. Wiem, bo to 
zmierzyłam. Więc jeśli mi rodzic mówi, że nie ma czasu na takie rozmowy, to się 
w środku złoszczę. Rodzice czasem się tłumaczą: „Ze mną też nikt nie rozmawiał”.

I co pani na to?
Na skróty? „Ale z tobą był, a ty ani nie rozmawiasz, ani nie jesteś”. Dzieci mówią nam: 

„Potrzebuję, żeby mama na chwilę zamknęła swój laptop”, „Żeby tata odłożył telefon”. 
Zdarza się, że proszą: „Czy mogłaby pani powiedzieć mojej mamie, co się ze mną 
dzieje, bo ja się boję. Dam ją do telefonu”. Mama bierze słuchawkę, mówimy:  

„Dzień dobry, jestem z telefonu zaufania, rozmawiamy z córką, która nam powiedziała, 
że ma myśli samobójcze i się boi pani o tym powiedzieć”.

I co jest po drugiej stronie?
Cisza albo: „A… a… a...”. Rodzice są często w szoku. Wtedy mówimy: „Jeśli pani nie wie, 
co powiedzieć, to proszę powiedzieć: Dobrze. Proszę nie mówić: To nieprawda  
albo Nic takiego się nie dzieje. Bo dziecko to usłyszy, a potrzebuje czegoś innego”.  
Mamy taką tendencję – nie tylko rodzice, ludzie w ogóle – że gdy słyszymy o czymś 
złym, to myślimy sobie, że to się nigdy nam, naszemu dziecku nie przytrafi.  
I to jest błąd, który usypia naszą czujność.

GRUPA 4

W jaki sposób reagują konsultanci i konsultantki w sytuacji, gdy ich rozmówcy  
i rozmówczynie robią sobie żarty? Dlaczego tak reagują?

Fragment rozmowy z Lucyną Kicińską, koordynatorką telefonu zaufania  
dla dzieci i młodzieży prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę:

Czy zdarza się, że dzieci mówią nieprawdę?
Zdarza się na przykład, że dziecko mówi nam, że się zabije, policja interweniuje,  
a ono mówi im: „Wcale się nie chciałem zabić”. I potem policja pisze, że dziecko nas 
okłamało. Odpowiadamy, że myśli samobójczych nie widać i że od tego, by sprawdzić, 
czy dziecko potrzebuje pomocy, są specjaliści oraz że konieczna jest konsultacja.  
Dzieci mówią nam o najtrudniejszych przeżyciach, my im wierzymy i musimy zrobić 
wszystko, żeby uzyskały pomoc. Kropka. Natomiast zdarza się, że dzieci dzwonią dla 
żartu: „A tata to mnie bije patelnią”.

Co wtedy?
Każdy telefon traktujemy poważnie. Przeprowadzamy konsultację tak jak w innych 
przypadkach, żeby dziecko wiedziało, że jak kiedyś będzie miało prawdziwy problem, 
to może do nas zadzwonić. Są też oczywiście telefony, gdy za bardzo się pogadać nie da. 
Dziecko wrzeszczy, w tle słychać śmiechy, ale my wtedy spokojnie, używając techniki 
zdartej płyty, mówimy: „Słyszę, że jesteś w grupie. Jest głośno. Nie możemy tak rozma-
wiać, rozłączę się, żeby odblokować linię, ale jakbyś chciał pogadać na serio,  
to zadzwoń, gdy będziesz sam/sama”.

Czyli cały czas trzymacie fason.
Przecież nie powiemy: „Nie drzyj się do słuchawki!”. Chcemy dzieciom pokazać,  
że jesteśmy tu dla nich. Wolę, żeby dziecko powrzeszczało mi trochę do ucha,  
a przy okazji dowiedziało się, że jak coś się stanie, to może tu zadzwonić, niż żeby 
poszło brać „mocarza” albo wymyśliło, że będzie skakać do rzeki.

I zdarza się, że dzieci dzwonią trzy – cztery godziny po takim wygłupie i mówią:  
„Bo pani powiedziała, że myśli, że ja to robię dlatego, żeby mnie grupa zaakceptowała. 
Dokładnie tak jest. Skąd pani to wiedziała?”. Albo: „Dzwoniłem z chłopakami dla jaj, 
ale pani powiedziała, że mogę zadzwonić ze wszystkim, no więc dzwonię, bo wczoraj 
zmarła moja babcia... I nie wiem, co z tym zrobić”.
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Krok 1. Tworzymy zespół, dbamy o atmosferę

Jak już wiecie, zespołów projektowy to grupa osób odpowiedzialna za zaplanowanie  
i realizację projektu. Aby realizować projekt wystarczą chęci oraz przekonanie, co do sensu 
podejmowanych działań. Osoby tworzące zespół mogą, ale nie muszą znać się wcześniej, 
niezależnie od tego spotkania zespołu warto rozpocząć od integracji i poznania wzajem-
nych motywacji. Poniżej przedstawiamy trzy przykładowe ćwiczenia, które pomogą osią-
gnąć ten cel.

Ćwiczenie Rundka po sąsiedzku
Dobierzcie się w pary, najlepiej z osobami, które znacie najmniej i porozma-
wiajcie przez kilka minut, odpowiadając na pytania: 
1. Co lubisz robić w wolnym czasie?
2. Dlaczego chcesz zostać architektem/architektką przyszłości?
3. Dlaczego chcesz zostać architektem/architektką przyszłości?
Następnie usiądźcie w okręgu każdy obok swojej pary i przedstawcie swoich 
rozmówców lub rozmówczynie pozostałym osobom z zespołu. 

WSKAZÓWKA6 

Warto zanotować informacje, które pojawią się w czasie Rundki po sąsiedzku, 
gdyż mogą stanowić cenną bazę wiedzy o umiejętnościach i oczekiwaniach 
poszczególnych osób z zespołu. Taka baza może okazać się bardzo przydatna 
podczas rozeznawania własnych zasobów i potrzeb (Krok 3.) oraz dzielenia się 
zadaniami (Krok 5).*

Ćwiczenie Skojarzenia z okolicą
Pozostańcie w okręgu. Do tego ćwiczenia potrzebna Wam będzie piłka lub 
papierowa kulka. Osoba, która zaczyna, rzuca piłkę do innej wybranej osoby 
mówiąc słowo okolica. Osoba łapiąca piłkę musi podać skojarzenie związane 
z okolicą, jednocześnie rzucając piłkę dalej. Kolejna osoba podaje skojarze-
nie związane z nowym słowem i tak do momentu aż piłka będzie u wszyst-

kich trzy razy. Na zakończenie prześledźcie drogę, do jakiej doprowadziła Was okolica. 
Niewykluczone, że któreś z wymienionych skojarzeń okaże się istotne na dalszym etapie 
projektu.

6.  Pomysł ćwiczenia pochodzi z publikacji „Energizery – 41 sposobów na dobry początek” dostępnej  
na stronie http://czytelnia.frse.org.pl/wymiana-mlodziezy-pomysly-metody-dzialania-2/.

*    Wszystkie wskazówki w niniejszym rozdziale są skierowane do opiekunów  
i opiekunek zespołów projektowych.

ARCHITEKCI PRZYSZŁOŚCI, 
CZYLI ZMIEŃMY NA LEPSZE NASZĄ OKOLICĘ

Wstęp
Czy dobrze znacie swoją okolicę? Czy potrafilibyście narysować jej mapę i bez podpowiedzi 
nazwać wszystkie ulice oraz zaznaczyć najważniejsze miejsca, takie jak urzędy, przychod-
nie, domy kultury, szkoły, przedszkola, parki, place zabaw, punkty usługowe? Czy macie 
tu swoje ulubione miejsca i takie, które wolicie omijać szerokim łukiem? Czy zależy Wam, 
aby Wasza miejscowość zmieniała się na lepsze? Jeśli tak, to jesteście na dobrej drodze, 
aby zostać architektami przyszłości! Jeśli nie, to tym bardziej zachęcamy Was do podjęcia 
wyzwania i poznania swojej okolicy oraz pozostawienia w niej własnego śladu, tak aby 
stała się lepszym i bardziej przyjaznym miejscem do życia. 

Na Waszym celowniku mogą się znaleźć dowolne fragmenty przestrzeni publicznej, 
a zwłaszcza obszary opuszczone i zaniedbane, dziury w chodnikach, zbyt wysokie krawęż-
niki, obdrapane i brudne mury, dzikie wysypiska śmieci, zepsute latarnie lub inne bolączki 
urbanistyczne spowodowane brakiem środków, czasu lub niedbalstwem osób korzysta-
jących ze wspólnej przestrzeni. Tematem projektu mogą stać się również problemy mało 
widoczne, ale nie mniej ważne, jak na przykład zanieczyszczone powietrze, brak odnawial-
nych źródeł energii, wykluczenie komunikacyjne czy inne kwestie sygnalizowane przez 
mieszkańców i mieszkanki. 

Na pierwszy rzut oka realizacja tego tematu może Wam się wydawać wielkim wyzwaniem, 
jednak nie obawiajcie się – tylko od Was zależy jak szeroki będzie zakres Waszych dzia-
łań. Nawet małe zmiany w Waszym otoczeniu mogą okazać się bardzo potrzebne i mile 
widziane. W dodatku realizacja projektu może Wam przynieść konkretne korzyści, takie 
jak nawiązanie nowych znajomości, naukę współpracy w grupie, zdobycie umiejętności 
wyszukiwania informacji i planowania swoich działań oraz szereg innych doświadczeń 
przydatnych w dorosłym życiu.

Architekci przyszłości – do dzieła!

ĆWI- 
C Z E - 
N I E :

ĆWI- 
C Z E - 
N I E :

Anna Mitura

http://czytelnia.frse.org.pl/wymiana-mlodziezy-pomysly-metody-dzialania-2/
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Ćwiczenie Papier na głowie 7
Do tego ćwiczenia potrzebna Wam będzie przestrzeń, muzyka i kartki 
papieru. Rozejdźcie się po pomieszczaniu, a następnie połóżcie sobie kartki 
papieru na głowach. Puśćcie muzykę i poruszajcie się tanecznym krokiem 
w jej rytmie, starając się utrzymać kartki na swoich miejscach. Jeżeli ktoś 
straci kartkę, musi poprosić o pomoc inną osobę, której zadaniem jest pod-

nieść i podać papier do rąk właściciela lub właścicielki. Przy pomaganiu nie wolno zgubić 
własnej kartki, jeśli jednak do tego dojdzie, należy przerwać pomaganie i prosić o pomoc 
dla siebie. Z odzyskaną kartką można wrócić do świata tańczących. Zabawa trwa do 
momentu aż wszystkie kartki spadną z głów i zabraknie rąk do pomocy.

Przełamanie lodów i stworzenie dobrej atmosfery to jeszcze nie wszystko. Niezwykle ważnym 
elementem składającym się na sukces zespołu projektowego jest również kontrakt, czyli 
wspólnie wypracowany zbiór zasad obowiązujących wszystkie osoby należące do zespołu 
przez cały okres trwania projektu. Zastanówcie się wspólnie, jakie zasady ułatwią Wam dal-
sze prace? Zapiszcie wszystkie pomysły, a następnie wybierzcie te, co do których wszyscy się 
zgadzacie. Przepiszcie wybrane zasady na kartkę zatytułowaną Kontrakt, podpiszcie się na 
dole i, jeśli to możliwe, zawieście w miejscu swoich spotkań. 

Przykładowe zasady:
Spotykamy się w każdy piątek w godzinach 14:00-15:30.
Każda osoba ma prawo do zgłaszania pomysłów.
Decyzje podejmujemy za pomocą głosowania.
W czasie spotkań telefonów używamy wyłącznie do wyszukiwania informacji.
Na spotkaniach zespołu można jeść i pić.

Krok 2. Gromadzimy informacje o naszej okolicy

W tej części projektu zajmiecie się zbieraniem informacji, po to aby Wasze docelowe działa-
nia jak najlepiej odpowiadały na problemy i potrzeby obecne wśród mieszkańców i miesz-
kanek Waszej okolicy. Zacznijcie od wyznaczenia terenu, którym chcecie się zająć: może 
to być jedynie szkoła oraz jej najbliższe sąsiedztwo, ale równie dobrze całe osiedle, dziel-
nica czy miejscowość, a jeżeli jesteście bardzo ambitni – nawet teren całej gminy! Jak już 
dojdziecie do porozumienia, co do obszaru Waszych działań, przejdźcie do gromadzenia 
danych za pomocą trzech metod:
1. Mapy,
2. Spaceru badawczego, 
3. Sondy ulicznej.

Zanim jednak przystąpicie do pracy wspomnianymi metodami, zastanówcie się, jakie grupy 
społeczne8 mogą być zainteresowane ulepszeniem badanego przez Was terytorium. Spośród 
wymienionych grup wybierzcie 3-5 takich, na których rzecz chcielibyście działać. Czy wiecie, 
z jakimi problemami mierzą się na co dzień osoby przynależące do tych grup? Przedysku-
tujcie tę kwestię w zespole i pamiętajcie o swoich spostrzeżeniach w trakcie gromadzenia 
informacji o Waszej okolicy. 

7.    Pomysł ćwiczenia pochodzi z publikacji „Energizery – 41 sposobów na dobry początek” dostępnej na stronie 
http://czytelnia.frse.org.pl/wymiana-mlodziezy-pomysly-metody-dzialania-2/. 

8.   Grupa społeczna – grupa osób, które łączą wspólne cechy lub role społeczne, wyróżniające je 
spośród innych, np. uczniowie, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, rodzice małych dzieci.

9.    Na podstawie publikacji „Lokalni Architekci. Materiał uzupełniający do broszury 
Zmiennicy”, Piotr Skrzypczak, CEO, Warszawa 2015, str. 15.

ĆWI- 
C Z E - 
N I E :

WSKAZÓWKA 
Jeśli zespół projektowy liczy sześć lub więcej osób, najlepiej podzielić go na 
trzy pary/podgrupy, tak aby każda z nich zajęła się jedną metodą. Dzięki temu 
informacje mogą być zbierane równolegle przez wszystkie podgrupy, co znacz-
nie przyśpieszy prace projektowe. Po zakończeniu zadania wszystkie grupy 
powinny mieć możliwość przedstawienia wyników swojej pracy na forum całego 
zespołu.

Mapa
Możecie ją zrobić na dwa sposoby: 

•  mapa papierowa – jest bardziej pracochłonna niż mapa internetowa, za to może służyć nie 
tylko jako baza danych, ale również jako oryginalna dekoracja Waszego miejsca spotkań. 
Na dużym arkuszu papieru rozrysujcie uzgodniony obszar, a następnie nanieście szczegó-
łowe informacje np. za pomocą samoprzylepnych karteczek, kolorowych flamastrów czy 
ilustracji wyciętych z gazet lub stworzonych własnoręcznie9.  

•  mapa internetowa – do jej stworzenia polecamy bezpłatne narzędzie, jakim jest Google 
Maps. Aby zacząć, należy stworzyć konto w usłudze Google na stronie: https://accounts.
google.com/signup?hl=pl. Warto założyć takie konto, które będzie reprezentowało Wasze 
działanie i nie będzie powiązane z żadną konkretną osobą. Nazwa konta – która będzie 
jednocześnie nazwą skrzynki pocztowej – powinna jednoznacznie kojarzyć się z inicja-
tywą, np. lepsze_miasto@gmail.com. Kiedy będziecie zalogowani, wejdźcie na stronę 
https://maps.google.pl, kliknijcie „Moje Mapy”, a następnie „Utwórz”. Nadajcie mapie  
tytuł i dodajcie opis, by było dla wszystkich czytelne, czego dotyczy Wasze działanie.  
Teraz możecie oznaczać pineskami konkretne miejsca – klikając „Dodaj znacznik” albo 
zaznaczać całe obszary – klikając „Rysuj linię”. Używając tych funkcji, możecie nadawać 
punktom i obszarom nazwy i opisy. Na koniec kliknijcie „Udostępnij”, i ustawcie dostęp-
ność mapy na „Publiczne w internecie”, by każda osoba mogła z niej korzystać bez logo-
wania się. Warto także poprosić urząd gminy/miasta oraz szkołę, żeby umieścili link do 
Waszej mapy na swojej stronie internetowej.

http://czytelnia.frse.org.pl/wymiana-mlodziezy-pomysly-metody-dzialania-2/
http://czytelnia.frse.org.pl/wymiana-mlodziezy-pomysly-metody-dzialania-2/
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Niezależnie od tego, którą metodę wybierzecie, na Waszej mapie powinny się znaleźć  
jak najbardziej szczegółowe informacje. Spróbujcie oznaczyć m.in.:

• miejsca, w których znajdują się Wasze domy,
• szkoły, przedszkola i inne instytucje edukacyjne,
• klub seniora, klub fitness, siłownię,
• przychodnię zdrowia, szpital, postój karetek, apteki,
• urząd, pocztę, posterunek policji, budynek straży pożarnej,
• parki, miejsca do rekreacji, miejsca rozrywki,
• dom kultury lub miejsca związane z kulturą i sztuką (np. muzeum, teatr, skansen),
• sklepy, restauracje, galerie handlowe,
• obiekty religijne (np. kościół, cerkiew, kapliczkę, cmentarz),
• instytucje sportowe, przestrzenie do uprawiania sportu (np. boisko, skatepark),
• miejsca, w których wiele osób odpoczywa,
• siedziby stowarzyszeń i fundacji,
• miejsca, które Was inspirują lub z jakichś powodów są wyjątkowe,
• miejsca pamięci,
• miejsca, gdzie pozyskiwana jest tzw. zielona energia (np. panele fotowoltaiczne, wiatraki),
•  zanieczyszczone lub zaniedbane okolice (np. dziury w chodniku, brudny przystanek PKS, 

dzikie wysypiska śmieci),
• miejsca niebezpieczne (np. miejsca częstych wypadków).

Spacer badawczy10

Trasa spaceru w miarę możliwości powinna objąć cały wyznaczony obszar. Przed wyjściem 
na spacer wydrukujcie lub narysujcie sobie mapki okolicy, żeby zaznaczać na nich miejsca, 
które będziecie odwiedzać. Podczas wędrówki zwróćcie uwagę czy odwiedzane miejsca są 
dostępne i dostosowane do potrzeb wybranych przez Was grup społecznych. Wszystkie spo-
strzeżenia zapisujcie. W uzyskaniu części informacji mogą Wam pomóc następujące pytania:
 →    W jakim stopniu mijana okolica jest bezpieczna dla wszystkich grup społecznych?  
Jeżeli nie jest bezpieczna, to na czym polegają zagrożenia?

 →   Czy osoby wracające po zmroku będą się czuły komfortowo w wybranych przez Was 
miejscach?

 →   Od czego zależy to, że w mieście są zróżnicowane elementy przestrzeni? (np. na jednej 
ulicy są niskie krawężniki, a na drugiej wysokie; w jednych sklepach są automatyczne 
drzwi, a w drugich nie ma; w jednej części miasta są ruchome schody, a w drugiej nie itp.)

 →  W jaki sposób Wasza okolica jest dostosowana dla rowerzystek i rowerzystów?
 →  Czy nawierzchnia (np. chodników) pozwala różnym osobom na swobodne poruszanie się?
 →   Jak wygląda oferta domów kultury? Czy są w niej obecne propozycje dla różnych grup: 
osób starszych, dzieci, dorosłych, osób z niepełnosprawnościami? Jeśli tak, jakie? Czy 
domy kultury są dostępne dla nich pod względem architektonicznym?

 →   W jakim stopniu Wasza miejscowość i jej przestrzeń jest tak zaprojektowana, aby każdej 
osobie mieszkało się w niej dobrze?

 →   Jakie mijane przez Was miejsca są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (rucho-
wymi, wzrokowymi lub narządu słuchu i mowy)?

 →  Czy biblioteki są dostosowane do potrzeb osób starszych? 
 →   Czy cudzoziemcy i cudzoziemki łatwo uzyskają dostęp do informacji o Waszej miejscowo-
ści? Czy sprawę w urzędzie załatwią bez problemu?

10.   Na podstawie publikacji „Poczytajmy o DOMach, czyli Dobre Opowieści o Mieszkańcach”,  
praca zbiorowa, CEO, Warszawa 2018, str. 49, 53.

11.   Zamiast sondy ulicznej możecie przeprowadzić anonimową ankietę. Instrukcję,  
jak skonstruować ankietę znajdziecie na stronie: https://dzialasz.ceo.org.pl/node/210

Sonda uliczna11

Sonda uliczna polega na pozyskiwaniu opinii od napotkanych na drodze osób. Metoda ta 
wymaga pewnej odwagi, lecz jednocześnie jest świetnym sposobem na przełamanie swoich 
barier i lęków. Aby odpowiedzi Waszych rozmówców i rozmówczyń zostały z Wami na 
dłużej, koniecznie zanotujcie je lub nagrajcie np. dyktafonem w telefonie. Wywiady zawsze 
zaczynajcie od przedstawienia siebie i celu Waszych działań, np.: Dzień dobry, jesteśmy 
grupą Architektów przyszłości ze szkoły nr 1, pragniemy zmienić na lepsze naszą okolicę, 
a Pana/Pani spostrzeżenia mogą nam w tym pomóc, czy możemy zadać jedno pytanie/kilka 
pytań? Czy możemy nagrać naszą rozmowę?

Celem Waszej sondy powinno być uzyskanie jak największej liczby odpowiedzi od różnych 
osób, nie zaś zadanie jak największej liczby pytań niewielu osobom, dlatego dobrze prze-
myślcie, jakich informacji potrzebujecie, aby dowiedzieć, co według mieszkańców i miesz-
kanek należy ulepszyć w danej okolicy. Przykładowe pytania:

• Co Pan/Pani najbardziej lubi w naszej miejscowości?
• Co Pan/Pani uważa za największą wadę naszej miejscowości/dzielnicy/osiedla?
• Co Pan/Pani myśli o miejscu, w którym się znajdujemy? Czy wymaga ono jakichś zmian?
•  Czy Pana/Pani zdaniem okolica, w której się znajdujemy jest bezpieczna/przyjazna?  

Jeśli nie, to dlaczego?
• Jak wyobraża Pan/Pani sobie to miejsce za 10 lat? Czego życzy Pan/Pani naszej okolicy?
• Czego tu Pana/Pani zdaniem brakuje?

Pamiętajcie również, że najbardziej zależy Wam na opiniach osób przynależących do 
wytypowanych wcześniej grup społecznych. Zastanówcie się, w jakich dniach i godzi-
nach będziecie mieć największą szansę spotkania ich na ulicy i wtedy wyruszcie w teren. 
Powodzenia!

W czasie spotkania na forum najpierw przyjrzyjcie się mapie i uzupełnijcie ją, jeśli dostrze-
żecie jakieś braki. Analizując poszczególne dane, starajcie się na bieżąco wyciągać wnioski: 

• Które problemy oraz miejsca najczęściej pojawiały się w wypowiedziach badanych osób? 
• Czy spostrzeżenia badanych pokrywają się z Waszymi własnymi obserwacjami?

Wszystkie wnioski zanotujcie. Być może już teraz macie pierwsze pomysły na działania, 
 ale jeszcze nie podejmujcie ostatecznej decyzji. Przed Wami kolejny krok:

https://dzialasz.ceo.org.pl/node/210
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Krok 3. Rozeznajemy własne zasoby i potrzeby

To ważny moment planowania: od niego w dużej mierze zależeć będzie ostateczny kształt 
Waszego projektu. Zacznijcie od refleksji nad własnymi motywacjami, potrzebami i zaso-
bami, odpowiadając na pytania:

• Jakie są nasze pasje, zainteresowania?
• Jakie przydatne dla projektu umiejętności już mamy?
• Czy znamy kogoś, kto mógłby nam pomóc w działaniach?
• Jakimi sprzętami i możliwościami dysponujemy?
• Czego chcielibyśmy się nauczyć realizując projekt?

Następnie uporządkujcie zgromadzoną dotąd wiedzę w formie tabeli wg wzoru:

CO JUŻ MAMY? CZEGO POTRZEBUJEMY?

zainteresowania

wiedza

umiejętności

kontakty

sprzęty

inne

 
Nie wszystkie pola tabeli muszą zostać wypełnione od razu, możecie wypełniać je na 
bieżąco, w miarę pojawiania się nowych potrzeb. Jeśli robiliście notatki w czasie ćwiczenia 
Rundka po sąsiedzku (Krok 1) to teraz jest dobry moment, żeby do nich wrócić i sprawdzić 
czy zapisane tam informacje przydadzą się przy wypełnianiu tabeli.

 

Krok 4. Określamy cel szczegółowy naszego projektu 

W dwóch poprzednich działaniach zebraliście ogrom wiedzy na temat swojej okolicy oraz 
własnych uwarunkowań. Teraz przyszedł czas na podjęcie ważnych decyzji i skonkretyzowa-
nie planów, czyli jednym słowem sformułowanie celu Waszego projektu. Możecie to osiągnąć 
stosując metodę SMART (ang. bystry, sprytny), której nazwa to akronim pięciu cech dobrze 
przemyślanego celu:
 

Cel według metody SMART w projekcie społecznym powinien być:

S jak Sprecyzowany, czyli konkretny i zrozumiały,
M jak Mierzalny, czyli łatwy do wyobrażenia i zmierzenia,
A jak Adekwatny, czyli odpowiadający na potrzeby odbiorców,
R jak Realny, czyli uwzględniający lokalną sytuację, zasoby oraz ograniczenia,
T jak Terminowy, czyli możliwy do wykonania w wyznaczonym i nieodległym okresie. 

Jak sformułować cel przy użyciu tej metody? Wytłumaczymy to na przykładzie:

Metoda SMART
krok po kroku

Cel powinien być napisany prostym i zrozumiałym dla każdego  
językiem, ale jednocześnie powinien zawierać wszystkie  
kluczowe informacje.
 
Na początek zapoznajcie się z opisanym w tabeli przykładem,  
następnie sami spróbujcie odpowiedzieć na poniższe pytania,  
a na koniec ponownie sformułujcie cel Waszego projektu.

S
SPRECYZOWANY

Cel, czyli do czego konkretnie dążycie? Nazwijcie to!
Przykład: Chcielibyśmy, aby w naszej miejscowości powstały nowe ścieżki 
rowerowe, z odpowiednią nawierzchnią i oznakowaniem.

M 
MIERZALNY

Cel powinien być łatwy do wyobrażenia i zmierzenia, pomocne w tym 
będzie rozpisanie go na kolejne etapy pracy, wymienienie osób i grup 
niezbędnych do jego realizacji, a także wskazanie miejsc podejmowa-
nych działań.

Jakie etapy pracy składają się na ten cel?
1. Zaprojektowanie tras trzech nowych ścieżek rowerowych.
2. Przygotowanie mapy lub prezentacji obrazującej naszą propozycję.
3.  Przygotowanie petycji i zebranie co najmniej 100 głosów poparcia dla 

projektu.
4.  Zorganizowanie spotkania z władzami gminy, na którym przedstawimy 

nasz projekt, wręczymy petycję oraz otrzymamy odpowiedź z ich strony.

Kto będzie współpracował przy realizacji celu?
1. Zespół projektowy, 
2. Opiekunka grupy,
3. Liczni sojusznicy (o nich w kolejnym kroku),
4. Władze gminy.

W jakim miejscu będzie realizowany cel?
1.  Na terenie naszej miejscowości (wytyczenie tras, spotkania zespołu pro-

jektowego, zbieranie podpisów pod petycją, spotkanie z przedstawiciela-
mi władz gminy).

2. W Internecie (nagłośnienie pomysłu).

A
ADEKWATNY

Cel powinien odpowiadać na potrzeby osób, na rzecz których działacie. 
Określcie zatem, kto zalicza się do grupy odbiorców Waszych działań 
oraz w jaki sposób Wasz projekt zrealizuje ich potrzeby.

Kto skorzysta z realizacji celu? 
Osoby korzystające z rowerów na terenie naszej miejscowości, a zwłaszcza 
uczniowie i uczennice dojeżdżający do szkoły na rowerach. Brak ścieżek 
rowerowych był najczęściej zgłaszanym problemem w przeprowadzonej 
przez nas ankiecie.

Na jakie potrzeby tych osób odpowiada cel projektu?
Cel odpowiada na potrzebę bezpieczeństwa i komfortu podczas jazdy 
rowerem na terenie naszej miejscowości. Z przeprowadzonej przez nas 
ankiety wynika, że wiele osób (uczniów, pracowników) dojeżdża do szkoły 
rowerem, dlatego trasy wszystkich trzech planowanych przez nas ścieżek 
rowerowych będą przebiegać obok szkoły.
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R
REALNY

Cel powinien być możliwy do osiągnięcia. Spróbujcie określić, czy ma-
cie zasoby i możliwości na realizację założonego celu.

Dlaczego uważacie, że Wasz cel może zostać osiągnięty?
Podobnie jak wiele osób z naszej miejscowości jesteśmy rowerzystami 
i rowerzystkami, którzy odczuwają brak ścieżek rowerowych prowadzą-
cych do szkoły oraz innych ważnych punktów, zatem temat jest nam bliski. 
Niestety sama realizacja nowych ścieżek (wraz z odpowiednią nawierzch-
nią i oznakowaniem) nie jest zależna od nas, ale to co możemy zrobić, to 
przygotować petycję w tej sprawie i zebrać pod nią podpisy oraz zaprezen-
tować nasz projekt przedstawicielom urzędu gminy. Dalsze losy projektu 
będą zależeć już od samych urzędników.

T
TERMINOWY

Powinniście wyznaczyć końcowy termin realizacji celu, adekwatny do 
Waszych zamierzeń i uwzględniający różne ograniczenia (np. święta, 
ferie, wakacje). Możecie go podzielić na etapy, tak jak w poniższym 
przykładzie.

Kiedy cel zostanie osiągnięty?
Do końca kwietnia zaprojektujemy nowe trasy i przygotujemy treść petycji, 
do końca maja opracujemy mapę bądź prezentację z propozycjami i zbie-
rzemy podpisy pod petycją, a w pierwszej połowie czerwca przedstawimy 
nasz projekt przedstawicielom urzędu gminy.

Przeformułowanie 
celu po analizie  
metodą SMART

Na zakończenie wróćcie do pierwszego zapisanego celu a następnie 
przeformułujcie go używając kluczowych informacji pojawiających się 
w powyższej analizie. Porównajcie obydwa cele – jakie dostrzegacie 
różnice?

Najpóźniej do połowy czerwca 2020 roku przedstawimy urzędnikom 
naszej gminy projekt przebiegu tras trzech nowych ścieżek rowerowych 
w naszej miejscowości wraz z petycją poparcia w tej sprawie podpisaną 
przez co najmniej 100 osób.

  

Krok 5. Rozdzielamy zadania na osi czasu

Najważniejsze decyzje już za Wami: wiecie co chcecie zrobić, wyznaczyliście cel! Teraz 
pora pomyśleć, jak najsensowniej podzielić się zadaniami oraz rozplanować działania 
w czasie, czyli jednym słowem, jak stworzyć harmonogram projektu. Zachęcamy Was, aby 
zrobić to w formie rysunkowej, inspirując się osiami czasu, które znacie z lekcji historii. 

Oś to pozioma linia, która symbolizować ma upływ czasu, najlepiej narysujcie ją na dużym 
arkuszu papieru, tak aby dać sobie przestrzeń na dokładne rozpisanie poszczególnych 
elementów składających się na Wasz projekt. Na osi umieśćcie punkty: pierwszy z lewej 
strony opiszcie słowem START oraz aktualną datą, a ostatni oznaczcie jako FINAŁ PRO-
JEKTU z jego planowana datą. Wszystkie punkty pomiędzy będą określać zadania, jakie 
macie do wykonania, aby wielki finał się udał. To, w jaki sposób opiszecie oś, w dużej mie-
rze zależy od Waszej wyobraźni: możecie użyć kolorowych karteczek, flamastrów, zdjęć, 
ilustracji itp., ważne jednak, abyście zawsze mieli świadomość, w którym miejscu projektu 
jesteście: czy upływający czas pokrywa się z zadaniami rozpisanymi na osi?

Poszczególnym zadaniom koniecznie przyporządkujcie osoby odpowiedzialne za ich reali-
zację. Jeżeli w tej kwestii nie możecie dojść do porozumienia, skorzystajcie z poniższego 
ćwiczenia:

Ćwiczenie Kto pierwszy…12

Rozdzielcie między wszystkie osoby z zespołu co najmniej tyle różnych 
małych przedmiotów, ile zadań widnieje na osi czasu (mogą to być  
np. kamyk, moneta, kulka, listek, temperówka, gumka do ścierania itp.). 
Spójrzcie jeszcze raz na zadania zapisane na osi czasu. Za moment zamknie-
cie oczy. Jedna osoba po chwili je otworzy i przydzieli swój przedmiot do 

jednego zadania, a następnie ponownie zamknie oczy i da znak, że kolejna osoba może 
je otworzyć. Kolejna osoba uczyni to samo, czyli przydzieli do zadania swój przedmiot. 
I tak będzie do końca, aż każdy rozda swoje fanty. W ten sposób bez skrępowania podzieli-
cie się większością zadań. Niektóre zadania można realizować w parach lub trójkach. Jeśli 
jakieś zadania zostaną nieobsadzone, porozmawiajcie między sobą, czy możecie wykonać 
je wspólnie. Ustalenia dopiszcie do osi czasu i zawieście ją w widocznym miejscu w sali 
spotkań.

Krok 6. Szukamy sojuszników, nawiązujemy współpracę

Sojusznicy to osoby lub grupy osób, które są przychylne naszym działaniom oraz chętnie je 
wspierają. Waszymi sojusznikami mogą zostać krewni, znajomi, dyrekcja czy rada rodziców, 
ale również wszelkie osoby, firmy oraz instytucje, które zechcą z Wami współpracować. 
Przed przystąpieniem do prób pozyskania sojuszników, uporządkujcie swoją wiedzę o pro-
jekcie odpowiadając na pytania:

• Na czym polega Wasz projekt? Jaki jest główny cel Waszych działań?
• Dlaczego Wasz projekt jest ważny dla społeczności lokalnej? Na jakie potrzeby odpowiada?
• Kto mógłby zostać Waszym sojusznikiem? O co chcecie go prosić?
• Co możecie zaoferować od siebie potencjalnym sojusznikom?

 
Uporządkujcie informacje za pomocą poniższego ćwiczenia:

Ćwiczenie Krąg kontaktów13

Na tablicy lub na dużym arkuszu papieru narysujcie cztery okręgi: pierwszy 
nazwijcie „rodzina”, a następne w kolejności: „sąsiedzi”, „znajomi” i „ludzie 
znani z widzenia”. Możecie zainspirować się poniższym rysunkiem:

ĆWI- 
C Z E - 
N I E :

ĆWI- 
C Z E - 
N I E :

12.  Na podstawie publikacji „Młodzi w Akcji. Wiwat niepodległość! Przewodnik po programie”,  
praca zbiorowa, CEO 2018, str. 50.

13. Na podstawie publikacji „Młody obywatel na sportowo”, praca zbiorowa, CEO 2015, str. 42.



47
AR

CH
IT

EK
CI

 P
RZ

YS
ZŁ

OŚ
CI

AR
CH

IT
EK

CI
 P

RZ
YS

ZŁ
OŚ

CI
46

Następnie na kolorowych samoprzylepnych karteczkach wypiszcie imiona i  nazwiska 
osób, które mogłyby się znaleźć w poszczególnych kręgach (każda osoba na osobnej kar-
teczce). Jeśli nie znacie kogoś osobiście (a na przykład tylko z widzenia), dopiszcie dodat-
kowo, w jaki sposób można do tej osoby dotrzeć (np. przez kogo). Na karteczkach zapiszcie 
również, o jakiego rodzaju wsparcie chcielibyście poprosić potencjalnego sojusznika. Po 
wypisaniu wszystkich informacji, które przyjdą Wam do głowy, przyczepcie karteczki 
wewnątrz odpowiednich kręgów.

Aby zwiększyć szanse na współpracę, o pomoc zwróćcie się w nietypowy sposób, np. za 
pomocą eleganckiego listu. W liście napiszcie, kim jesteście, co chcecie zrobić oraz do 
jakiej współpracy zapraszacie danego sojusznika. Nie zapomnijcie także wymienić korzyści 
wynikających ze współpracy z Wami. Na końcu listu podpiszcie się wszyscy. Listy najlepiej 
wręczcie osobiście, ewentualnie wyślijcie je mailem. Po kilku dniach koniecznie skontak-
tujcie się z potencjalnymi adresatami, aby poznać ich decyzję w sprawie współpracy.

List do sojusznika może wyglądać następująco [patrz sąsiednia strona →]

                                                                                                                           Lipkowo, 03.04.2020 r.
Architekci Przyszłości ze Szkoły Podstawowej nr 1
Opiekunka: Katarzyna Piekarska
ul. Szkolna 14
01-234 Lipkowo
E-mail: architekci_przyszlosci@gmail.com
Numer telefonu: 123 456 789

                                                                                         
Sz.P.
Adam Nowak
Właściciel firmy Hurt-Papier

Szanowny Panie,

Jesteśmy grupą projektową ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lipkowie. Realizujemy projekt  
„Architekci przyszłości” w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Młodzi w Akcji, 
realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Nasze działanie polega na przygotowaniu projektu rewitalizacji parku im. Władysława Rey-
monta, a zwłaszcza znajdującego się na jego terenie placu zabaw dla dzieci. Zależy nam mię-
dzy innymi, aby park zyskał oświetlenie pozwalające na korzystanie z niego po zmroku, a także 
na dostosowaniu go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wielkim finałem 
naszego projektu będzie spotkanie z władzami gminy, zaplanowane na 5 czerwca 2020 roku, 
podczas którego przedstawimy nasze pomysły w formie makiety i prezentacji.

Aby to wszystko zorganizować, potrzebujemy wsparcia życzliwych osób, dlatego zwracamy  
się do Pana z prośbą o sfinansowanie materiałów plastycznych do wykonania makiety.

Jednocześnie zapewniamy Pańskiej firmie:
– promowanie i wyeksponowanie logotypu Pańskiej firmy podczas spotkania w urzędzie gminy 
(prezentacja, makieta),
– zamieszczenie informacji o naszej współpracy w artykule do lokalnej prasy,
– informacje o naszej współpracy na stronie internetowej szkoły, profilu na Facebooku
oraz innych stronach internetowych w czasie trwania projektu.

Mamy nadzieję, że pomoże nam Pan w realizacji naszego działania oraz że dzięki temu będzie 
miał Pan swój udział w rewitalizacji parku im. Władysława Reymonta w Lipkowie.

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Piekarska
oraz cały nasz Zespół projektowy
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Krok 7. Promujemy i dokumentujemy nasze działania

 
Promowanie i dokumentowanie działań najlepiej rozpocząć już na początku projektu. 
Przyjrzyjmy się, jakiego rodzaju aktywności w tym zakresie możecie przeprowadzić na 
różnych etapach pracy:

ETAP PRZYGOTOWAŃ (nie musicie jeszcze znać szczegółów np. celu szczegółowego  
projektu, daty finału działań itp.):  

•  poinformowanie społeczności szkolnej (np. powiadomienie dyrekcji, rady rodziców  
i samorządu uczniowskiego o udziale w programie Młodzi w Akcji);  

•  memy w mediach społecznościowych (np. atrakcyjne wizualnie grafiki z charakterystycz-
nymi punktami Waszej miejscowości i podpisami w stylu To miejsce czeka na Architektów 
przyszłości);  

•  artykuł do lokalnej prasy o Waszych motywacjach (np. Młodzi ludzie ze szkoły x biorą 
udział w programie Młodzi w Akcji, w ramach którego chcą zmienić na lepsze swoją okolicę, 
ponieważ...). 

ETAP REALIZACJI (musicie mieć już ustalone szczegóły projektu):  
• rozesłanie listów do potencjalnych sojuszników na papierze firmowym14;  
•  rozwieszenie plakatów lub wlepek informujących o Waszych zamiarach  

(najlepiej na terenie, którym się zajmujecie, na materiałach może widnieć jedynie hasło, 
np. Jesteśmy Architektami przyszłości. Zmienimy ten park!);  

•  umieszczenie fotorelacji z Waszych spotkań na stronie szkoły i w mediach 
społecznościowych;

• wywiad dla lokalnej prasy, rozgłośni radiowej lub stacji telewizyjnej;
• relacja z finału projektu (na żywo np. na fanpejdżu na Facebook’u);
• zrobienie pamiątkowego zdjęcia razem z sojusznikami i ważnymi osobami.

ETAP PODSUMOWAŃ (w ciągu trzech dni po wydarzeniu):  
•  artykuł podsumowujący umieszczony na stronie szkoły (np. prezentujący Wasze wnioski 

i przemyślenia, sukcesy i podziękowania dla sojuszników);  
•  fotoreportaż opublikowany w mediach społecznościowych (należy podpisać autorów 

i autorki zdjęć oraz opisać, co przedstawiają);  
•  podziękowania przesłane do sojuszników i ważnych gości (przypomnijcie w nich, kim 

jesteście i za co dziękujecie, możecie do tego użyć papieru firmowego oraz dołączyć 
pamiątkowe zdjęcie).
 
Im więcej materiału zbierzecie, tym większe będą później Wasze możliwości. Dokumenta-
cja Waszych dokonań może Wam się przydać również w przyszłości przy realizacji kolej-
nych projektów. 

Krok 8. Planujemy wielki finał

Finał Waszego projektu może przybrać różne formy – wszystko zależy od celu szczegóło-
wego, który przed sobą postawicie. Niezależnie jednak od rodzaju zaplanowanych działań, 
do finału zawsze warto porządnie się przygotować. Na dobry początek rozpiszcie dokładny 
plan wydarzenia i upewnijcie się, że każdy wie, co ma robić. W dniu finału spotkajcie się 
wcześniej na odprawie, sprawdźcie, czy wszystko idzie zgodnie z planem, a jeśli pojawią się 
jakieś trudności (np. kogoś nie będzie), przygotujcie plan B. Z wyprzedzeniem sprawdźcie 
stan sprzętu technicznego oraz zadbajcie o bezpieczeństwo i komfort osób uczestniczą-
cych w Waszym wydarzeniu. 

Nie wpadajcie w panikę, jeśli nie wszystko pójdzie po Waszej myśli. Pamiętajcie, że wokół 
Was jest wiele życzliwych osób, dla których drobne potknięcia nie będą miały najmniej-
szego znaczenia. W razie trudności radzimy improwizować z uśmiechem na ustach – to 
najlepsza strategia, aby mimo wszystko impreza się udała.

LISTA KONTROLNA

Przygotowany jest szczegółowy plan wydarzenia   TAK   NIE

Każda osoba zna swoje zadania      TAK   NIE

Materiały są przygotowane   TAK   NIE

Sprzęt jest ustawiony i przetestowany    TAK   NIE

Obecność gości jest potwierdzona    TAK   NIE

Sala jest sprzątnięta i udekorowana   TAK   NIE

Dojście do sali jest odpowiednio oznakowane   TAK   NIE

Dojście do toalety jest odpowiednio oznakowane   TAK   NIE

Miejsce poczęstunku jest przygotowane    TAK   NIE

Kosze na śmieci są dostępne i oznakowane   TAK   NIE

14.    Papier w formacie A4 zawierający identyfikację wizualną projektu. Możecie wykorzystać  
wzór dostępny na stronie mlodziwakcji.ceo.org.pl w zakładce Pakiet medialny.
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Dobra praktyka

Poniżej przedstawiamy inspirujący projekt zespołu z Lublina:

MAPA PROBLEMÓW DZIELNICY SŁAWIN16

W ramach projektu „LublinLab” uczniowie klasy piątej i szóstej ze Szkoły Podstawowej 
nr 14 w Lublinie stworzyli interaktywną mapę problemów swojej dzielnicy – Sławina. Ich 
głównym celem było poznanie historii i problemów własnej dzielnicy oraz próba wprowa-
dzenia na jej terenie zmian. 

Uczniowie pracowali w kilku grupach roboczych: fotograficznej, wideo, dźwiękowej oraz 
dziennikarskiej. Każda z grup kilkakrotnie odbywała spacer, podczas którego robiła zdję-
cia, nagrywała dźwięki miasta lub wywiady z mieszkańcami. Uczennice i uczniowie doku-
mentowali m.in.: rozbite szyby, pomazane budynki, zniszczone boisko itp. Nagrywając 
wywiady, pytali o rzeczy, które irytują mieszkańców i przeszkadzają im, oraz o ich marze-
nia o dzielnicy i pomysły na to, co sprawi, że życie w niej będzie przyjemniejsze.

Dodatkowo grupa dziennikarska stworzyła gazetkę – jednodniówkę, w której umieściła 
wyniki przeprowadzonej sondy, pomysły swoich rówieśników i rówieśniczek na wprowa-
dzenie zmian w tej okolicy, a także wywiad z radną dzielnicy. W gazetce zostały również 
zamieszczone zwycięskie prace dzieci ogłoszonego wcześniej konkursu pt. „Moja wyma-
rzona dzielnica”.

Wykonane przez siebie zdjęcia, nagrania i teksty uczniowie zamieścili na mapie utworzo-
nej w serwisie Google Maps. Każdy materiał został tam oznaczony konkretną ikonką ze 
względu na swoją formę (fotografia, dźwięk, tekst, wideo).

Następnie cała grupa zebrała się raz jeszcze i po analizie mapy wspólnie postanowiła prze-
prowadzić cztery działania: namalować mural na ścianie szkoły (która była szara i znisz-
czona), posprzątać dzielnicę z mieszkańcami (odpowiedź na dzikie wysypiska śmieci), zor-
ganizować w szkole otwarty pokaz stworzonej mapy oraz spotkać się z radną dzielnicy, by 
wspólnie zastanowić się nad możliwością wprowadzenia zmian. Wszystkie te akcje udało 
się przeprowadzić, a efekty w postaci muralu widnieją na szkole do dzisiaj.

Szczegóły na stronie: http://latarnia.teatrnn.pl/lublinlab/minilab (dostęp: styczeń 2020)

Krok 9. Podsumowujemy projekt i myślimy: co dalej?

Po zakończeniu działań warto zrobić spotkanie podsumowujące, aby uczcić sukces 
i podziękować sobie nawzajem. Dobrze, aby podziękowaniom i gratulacjom towarzyszyła 
chwila refleksji. Aby tak się stało, zacznijcie od przypomnienia sobie wszystkich ważnych 
momentów w pracy nad projektem. Wykorzystajcie do tego wypracowane wcześniej  mate-
riały: tabelę zasobów i potrzeb (Krok 3) oraz oś czasu (Krok 5). Wspólnie odpowiedzcie na 
pytania odnośnie najważniejszych etapów pracy:

• Jakie mieliście zamierzenia, a co faktycznie udało Wam się zrobić?
• Co Wam wyszło dobrze, a co się nie udało?
• Co można było zmienić? Jak byście to zrobili następnym razem?
• Kto Wam pomógł w działaniach? Komu należałoby podziękować?

Następnie skorzystajcie z poniższego ćwiczenia:

Ćwiczenie Ewaluacyjne selfie15

Czasami łatwiej jest pokazać nasze emocje i odczucia, niż o nich mówić. Spró-
bujcie więc pokazać na serii zdjęć, jak oceniacie poszczególne aspekty prze-
prowadzonego projektu. Wykonajcie serię zdjęć, z których każde ma być 
próbą „oceny” danej części projektu. Postarajcie się za pomocą min i gestyku-
lacji oddać swoje wrażenia i opinie na jej temat. Możecie oceniać takie aspekty 

projektu jak:  
• zbieranie informacji o okolicy,
• rozdzielanie zadań na osi czasu,
• współpracę z sojusznikami,
• promocję,
• atmosferę w trakcie finału.

Następnie wspólnie obejrzyjcie wykonane zdjęcia i zastanówcie się, co z nich wynika. Na 
którym ze zdjęć jesteście najbardziej szczęśliwi i o czym to świadczy? Jeżeli któreś ze zdjęć 
przedstawia smutne czy zatroskane miny, to postarajcie się znaleźć i nazwać te elementy 
Waszego projektu, które mogły wywołać negatywne emocje. Wykonane zdjęcia możecie 
wydrukować na pamiątkę przeprowadzonych działań! Nie zapomnijcie ich podpisać!

Na zakończenie zastanówcie się, czy chcecie kontynuować działania związane ze zrówno-
ważonym mieszkalnictwem – jeśli tak, to spiszcie pomysły na kolejne przedsięwzięcia.  
Na zakończenie podziękujcie sobie nawzajem, nie zapomnijcie również o podziękowaniach 
dla Waszych sojuszników – opublikujcie podziękowania na stronie internetowej szkoły 
oraz jej profilu na Facebook’u.

ĆWI- 
C Z E - 
N I E :

15.  Na podstawie publikacji „Młody Obywatel rozmawia”, praca zbiorowa,  
CEO, Warszawa 2016, str. 29. 

16.  Na podstawie publikacji: „Zmiennicy, czyli jak młodzi ludzie mogą wpływać  
na przestrzeń lokalną”, praca zbiorowa, CEO, Warszawa 2014, str. 24.25

http://latarnia.teatrnn.pl/lublinlab/minilab
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W tej ścieżce proponujemy Wam podjęcie akcji związanej z promocją czytelnictwa. 

I Kluby czytelnicze 

Czym są kluby czytelnicze?
Klub czytelniczy to grupa młodzieży ze starszych klas szkoły podstawowej i ze szkół 
średnich, wspieranej przez swojego opiekuna. Grupa spotyka się regularnie przez cały 
semestr, aby wspólnie działać na rzecz innych: przeprowadzać zajęcia czytelnicze dla 
młodszych kolegów i koleżanek. 

Oprócz czytania grupa animuje zabawy tematycznie związane z treścią prezentowanej 
na spotkaniu książki. Klub czytelniczy wspólnie opracowuje scenariusz zajęć, dzieli się 
swoimi pomysłami, wymyśla aktywności, zagadki, ćwiczenia, prace plastyczne, przed-
stawienia teatralne. To wszystko pomoże dzieciom lepiej zrozumieć poruszaną tematykę, 
a jednocześnie nawzajem się poznać, zbliżyć do siebie, zintegrować. Finał pracy klubu 
stanowi akcja czytelnicza, w którą jest angażowana szkoła. W ten sposób klub może 
pochwalić się swoją działalnością, podsumować pracę i zachęcić inne osoby do dołącze-
nia do klubu czytelniczego w przyszłości.

5 Filarów klubu czytelniczego

I Cykliczne spotkania klubu rozumiemy jako spotkania Waszego zespołu, na których 
omawiacie i przygotowujecie spotkania czytelnicze dla dzieci, dzielicie się zadaniami 
oraz inspiracjami dotyczącymi książek i aktywności.

II Regularne spotkania czytelnicze to zajęcia, które prowadzicie jako cały klub z dziećmi 
w wybranej przez siebie instytucji (bibliotece publicznej, przedszkolu, domu dziecka 
czy nawet w oddziałach wczesnoszkolnych w Waszej szkole). Na spotkaniach czytacie 
książkę i zapraszacie dzieci do aktywności, które pogłębią rozumienie lektury. 

III Towarzyszenie uczniom i uczennicom to zadanie nauczyciela lub nauczycielki pole-
gające na motywowaniu i wspieraniu młodzieży w pracy w klubie czytelniczym: prowa-
dzeniu rozmów indywidualnych z klubowiczami i klubowiczkami na korytarzu szkolnym, 
obserwacji ich rozwoju, zaangażowania, podnoszeniu na duchu w chwilach zwątpienia. 
Niekiedy wspólne szukanie książkowych inspiracji i ćwiczeń dla dzieci pozwala im wyjść 
z chwilowego marazmu.

IV Świętowanie to zorganizowanie i przeprowadzenie akcji czytelniczej w Waszej szkole. 
Zaangażuje wszystkie osoby z Waszego klubu, stanie się przestrzenią do zaczerpnięcia 
inspiracji i zachęcenia innych uczniów i uczennic do czytania.

POCZYTAJMY  
– DZIAŁAMY RAZEM WOKÓŁ KSIĄŻEK

V Stała ewaluacja działań to organizowanie ćwiczenia podsumowującego na każdych 
zajęciach z dziećmi i krótkiego podsumowania po zakończonym spotkaniu czytelniczym. 
Ćwiczenie ma formę krótkiej aktywności w formie zabawy, aby dzieci mogły ocenić 
zajęcia (np. kładziecie trzy kartki z buźkami, na których znajdują się odpowiednio nastę-
pujące symbole, a następnie prosicie dzieci, aby stanęły przy tej buźce, która odpowiada 
temu, jak im się podobało na zajęciach).

Jak stworzyć klub czytelniczy?

Waszym zadaniem jest zebranie chętnych osób i stworzenie zespołu. Jak to zrobić? Na 
początku spróbujcie dotrzeć do młodzieży, z którą macie bezpośredni kontakt. Może już 
z niektórymi uczniami i uczennicami współpracowaliście i wiecie, jakie są ich zdolno-
ści i zainteresowania? Może są takie osoby, które potrzebują wsparcia lub bodźca, żeby 
zacząć działać? Przy tworzeniu zespołu warto pamiętać o tym, żeby wyjaśnić, na czym 
polega klub czytelniczy i jakiego zaangażowania będzie wymagać.

Spróbujcie dotrzeć również do tych uczniów i uczennic, których nie uczycie. Zawieście 
ogłoszenie, plakat, powiedzcie innym nauczycielom i nauczycielkom, aby przekazali 
młodzieży zaproszenie do zaangażowania się w prace klubu. Zwróćcie się do samorządu 
uczniowskiego z prośbą o pomoc w promowaniu klubu czytelniczego.

Nie skupiajcie się na dużej liczbie osób w klubie czytelniczym. Czasem nawet trzy osoby 
mogą bardzo prężnie działać, także przez cały semestr. Dbajcie o to, by klub był miejscem 
spotkania różnorodnych osób – nie tylko tych najlepszych czy najbardziej „zaczyta-
nych”. Klub czytelniczy może być szansą spotkania się uczniów i uczennic z różnych klas 
i poziomów. Dzięki temu młodsi będą kontynuować pracę klubu, gdy starsi już ukończą 
szkołę, a starsi z kolei będą mogli nauczyć „pierwszaków”, jak funkcjonuje klub. Klub 
czytelniczy może także być założony przez grupę osób z tej samej klasy. W każdym 
przypadku w grupie pracować będą dzieci z różnymi doświadczeniami (szkolnymi, życio-
wymi), umiejętnościami i wiedzą. W mieszanej grupie młodzież często bywa dla siebie 
nawzajem inspiracją, a starsi stają się autorytetami dla młodszych i mają możliwość 
dzielenia się swoją wiedzą. Bądźcie też otwarci na nowe osoby w trakcie roku szkol-
nego. Może ktoś będzie chciał do Was dołączyć? Zapytajcie wtedy o zdanie całego klubu 
czytelniczego.

Martyna Sędek, Aleksandra Czetwertyńska
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Jak pracować w klubie czytelniczym? 

Pierwsze spotkanie jest najistotniejsze z punktu widzenia Waszej pracy jako klubu. To Wy 
je organizujecie, zapraszacie młodzież i tłumaczycie ideę klubu czytelniczego. Na początku 
przedstawcie się, zapytajcie, jakie oczekiwania mają uczniowie i uczennice. Z jakim nasta-
wieniem przyszli? Co chcą osiągnąć? O czym marzą, myśląc o tym miejscu? Następnie 
opowiedzcie o tym, na czym polega klub czytelniczy i z jakimi zobowiązaniami wiąże się 
uczestnictwo w nim (m.in. prowadzenie regularnych spotkań czytelniczych, zorganizo-
wanie i przeprowadzenie akcji czytelniczej, przesłanie sprawozdania z Waszych działań 
do koordynatorki CEO). Razem z młodzieżą zastanówcie się, jakie zasady będą sprawiały, 
że będziecie czuć się bezpiecznie podczas pracy w klubie, jakie zachowania będą wła-
ściwe i dobrze odbierane, a jakich powinniście się wystrzegać. Spiszcie wspólnie kontrakt. 
Zadbajcie o to, by na jego kształt mieli wpływ wszyscy członkowie i członkinie klubu, 
i stwórzcie taką atmosferę, aby każdy mógł się wypowiedzieć. Nawet jeśli nie każdy z tego 
prawa skorzysta. Ważne jest, aby wszyscy zaakceptowali zasady i podpisali się pod nimi. 
Zachęcamy Was, żebyście stworzyli tzw. kartę kontraktu, na której zapiszecie lub zilustru-
jecie przyjęte przez Was normy i którą będziecie mieli ze sobą podczas spotkań.

Określcie zasady działania
Pierwsze spotkanie poświęćcie na określenie zasad, którymi chcecie się kierować. Zasta-
nówcie się wspólnie, co jest ważne, żeby dobrze się Wam współpracowało. Jakie macie 
oczekiwania od siebie? Jak chcecie podejmować decyzje? Jak będziecie zwracać się do 
siebie? Spiszcie na pierwszym spotkaniu kontrakt Waszego klubu czytelniczego. Będziecie 
mogli się do niego odwoływać w trakcie działalności klubu, a także je uzupełniać.

Zdefiniujcie cele i zadania
Określenie celu, w jakim założyliście klub, pomoże Wam zaplanować pracę i poszczególne 
aktywności. Z celów powinny wynikać działania, które zamierzacie podjąć. Działania zaś 
warto podzielić na konkretne zadania i oszacować, ile czasu potrzebujecie na ich wyko-
nanie. Określcie także ilość spotkań, jaką planujecie przeprowadzić i podzielcie się mię-
dzy sobą zadaniami. Każdy z Was ma różne talenty i predyspozycje. Wspólne działania 
stwarzają szansę, żeby je rozwijać, zdobywać nowe umiejętności i wzajemnie się od siebie 
uczyć.

Cele klubu czytelniczego
5 spotkań czytelniczych + 1 akcja czytelnicza to tylko rama, którą możecie wypełnić wła-
snymi celami. Integracja? Promowanie konkretnego, ważnego dla Was tematu? Niebanalny 
pomysł na obchodzenie ważnych wydarzeń? A może coś zupełnie innego? 

Wspólnie określcie cele Waszego klubu czytelniczego. Zapiszcie te cele np. na flipcharcie 
i pamiętajcie, żeby na kolejnych spotkaniach sprawdzać, czy udaje się Wam dążyć do ich 
osiągnięcia. Młodzież może także stworzyć interesującą grafikę lub ulotkę, która będzie 
obrazowała spisane cele, a podczas spotkań służyła Wam jako „przypominajka”.

Po spisaniu celów, przeczytajcie je na głos i zastanówcie się nad działaniami,  
które chcecie podjąć. 

Spotykajcie się regularnie
Dbajcie o regularność Waszych spotkań na tyle, na ile pozwalają Wam obowiązki. Nie 
musicie się spotykać często, aby być skuteczni. Szukajcie inspiracji pomiędzy spotkaniami, 
przygotowujcie się do nich tak, aby czas, który spędzacie razem, wykorzystać jak najbar-
dziej efektywnie.

Działajcie lokalnie
Waszą siłę stanowią lokalne kontakty i fakt, że jesteście w Waszej miejscowości znani i roz-
poznawani. Możecie dzięki temu pogłębiać sąsiedzkie relacje i liczyć na wsparcie. Budujcie 
relacje także z nowymi osobami (np. zaproście do klubu nowe osoby w szkole, czytajcie 
pierwszakom w świetlicy, odwiedźcie nową grupę w przedszkolach), i pogłębiajcie je z tymi, 
z którymi już współpracowaliście w poprzednich latach. Wasi słuchacze i słuchaczki na 
pewno ucieszą się, gdy do nich wrócicie w nowym roku szkolnym. Nawiązujcie również 
relacje z instytucjami, które działają obok Was: szkolną biblioteką, biblioteką publiczną dla 
dzieci i młodzieży, ośrodkiem kultury, przedszkolem, domem dziecka. Wsparcia, inspira-
cji i podpowiedzi szukajcie u osób odpowiedzialnych za te miejsca. Poznajcie opiekunów 
i opiekunki dzieci, którym będziecie czytać. Opowiedzcie o Waszym projekcie, wyjaśnijcie, 
na czym polega działalność klubu.

Organizujcie spotkania czytelnicze
Jesteśmy przekonani, że czytanie jest kluczową umiejętnością w dorosłym życiu, dlatego 
warto ją pielęgnować od najmłodszych lat. Czytanie rozwija wyobraźnię, poszerza zasób 
słownictwa, poprawia pamięć, rozwija empatię. Zadaniem Waszego klubu jest prowa-
dzenie zajęć dla dzieci, w których jedna część poświęcona jest czytaniu, a druga stanowi 
ćwiczenia pogłębiające rozumienie treści, które zostały przeczytane. Ważne, aby aktywno-
ści zostały dobrane mądrze i ciekawie, i realizowały cele, które postawiliście sobie przed 
każdymi zajęciami.
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Dokumentujcie swoje działania
Oskar Wilde twierdził, że pamięć to pamiętnik, który stale ze sobą nosimy. Dobrze jest 
pamiętać o cennych chwilach, o tym, czego już dokonaliście wspólnie, ile radości daliście 
osobom, którym czytaliście. Gromadzona dokumentacja może posłużyć do pochwalenia 
się Waszymi działaniami, być reklamą klubu i stać się kompendium wiedzy o jego działa-
niach i inspiracją dla nowych osób dołączających do Was.

Czytajcie!
Tworząc klub czytelniczy, przyjmujecie na siebie dużą odpowiedzialność bycia w ciągłym 

„zaczytaniu”. Łączy Was wspólna pasja czytania i działania na rzecz innych – inspirujcie się 
nawzajem w poszukiwaniu czytelniczych nowości, które są ważne dla Was, a także które 
będą ciekawe dla odbiorców i odbiorczyń Waszej pracy. Sięgajcie do pozycji, które pamięta-
cie z własnego dzieciństwa, ale nie bójcie się też nowości.

Przeprowadźcie akcję czytelniczą
Potraktujcie akcję czytelniczą jako święto całego klubu, które pozwoli przekazać innym 
Waszą czytelniczą pasję. Sprawcie, żeby to był czas radości, wspólnego działania, 
niespodzianek.

Sprawdzajcie i oceniajcie swoją pracę
Wspólnie z klubowiczami i klubowiczkami ewaluujcie swoją pracę. Po każdym spotkaniu 
z dziećmi zorganizujcie spotkanie klubu i znajdźcie chwilę, żeby podsumować to, co się 
wydarzyło. Pamiętajcie także, by spotkać się po zakończeniu wszystkich aktywności klubu 
i przeprowadzić całościową ewaluację. Upewnicie się wówczas, w jakim stopniu udało się 
Wam osiągnąć wyznaczone cele, przemyślcie, czy dobrze się Wam ze sobą współpracowało 
i zastanowicie, co z perspektywy czasu moglibyście zrobić inaczej. Spostrzeżenia i wnio-
ski spiszcie na plakacie, aby nie umknęły i zostały wykorzystane w kolejnej edycji klubu 
czytelniczego.

Świętujcie
Zachęcamy Was do tego, żeby zakończenie działań klubu czytelniczego uczcić miłym 
akcentem. Może zorganizujecie ostatnie spotkanie grupy w luźniejszej atmosferze, doce-
niając Wasze zaangażowanie skromnym poczęstunkiem? Podziękujcie sobie za współpracę, 
wręczcie kartki z miłym słowem dla każdego klubowicza i klubowiczki. W końcu jest co 
świętować!

II Akcje czytelnicze

Docendo discimus – Ucząc innych, sami się uczymy. Młodzi ludzie, czytając dla innych 
i wymyślając twórcze sposoby na przekonanie rówieśników i sąsiadów, że warto sięgać  
po książki, sami bardzo rozwijają się jako czytelnicy. Zatem... do akcji!

Cele akcji czytelniczej
Akcja czytelnicza stanowi część zadań, które organizujecie w ramach działalności klubu, 
podobnie jak spotkania czytelnicze dla najmłodszych. Akcja jest wydarzeniem organizowa-
nym przez zespół młodych ludzi pod kierunkiem nauczyciela lub nauczycielki, odbywają-
cym się w ustalonym wcześniej terminie w przestrzeni szkoły lub w okolicy, np. w central-
nym punkcie miejscowości. Akcja ma na celu promocję czytelnictwa i może być skierowana 
zarówno do uczniów i uczennic danej szkoły, jak i szerzej – do lokalnej społeczności.

Kryteria dobrej akcji czytelniczej
Opracowując spotkania czytelnicze dla najmłodszych, pamiętajcie, aby kilka spotkań 
w klubie poświęcić na zaplanowanie akcji czytelniczej. Jest to większe przedsięwzięcie, 
dlatego warto jak najbardziej szczegółowo zaplanować poszczególne jego elementy.

Dla powodzenia akcji ważne jest:
• Właściwe zaplanowanie swojej pracy i pracy zespołu,
• Wyznaczenie konkretnego i jak najbardziej odpowiedniego czasu i miejsca wydarzenia,
•  Określenie potrzeb odbiorców i odbiorczyń Waszych działań (np. innych uczniów i uczen-

nic ze szkoły) i uwzględnienie ich przy planowaniu akcji,
•  Jak najszersze włączenie do akcji lokalnej społeczności, by jej udział był aktywny i twórczy, 

a przez to angażujący i skuteczny.

Liczy się pomysł na konkretne działanie, który wyrasta z zainteresowań uczniów i uczennic 
oraz chęci zrobienia czegoś dla swojego otoczenia – z pożytkiem dla innych, ale i z myślą 
o własnej frajdzie i satysfakcji.

Lokalna akcja czytelnicza realizowana przez uczniów i uczennice wpisuje się w wymagania 
ogólne nowej podstawy programowej dla szkoły podstawowej – zarówno dotyczące ważnej roli 
czytania w rozwoju młodych ludzi, jak i realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej. 
Skala i charakter akcji mogą być różne – od wydarzenia wewnątrzszkolnego, np. polecania 
sobie ulubionych lektur czy zachęcania do korzystania z zasobów biblioteki, po wyjście 
poza szkołę i akcję w wybranym punkcie Waszej miejscowości z udziałem mieszkańców 
i mieszkanek oraz władz lokalnych (np. wspólne czytanie dzieł polskiej klasyki literackiej). 
Możecie pomyśleć, czy jako klub chcecie włączyć się w dużą akcję czytelniczą organizowaną 
na skalę krajową lub międzynarodową. Udział w niej, poza wskazaniem głównego pomysłu 
na działanie – jak Święto Wolnych Książek (http://bookcrossing.pl/swieto-wolnych-ksiazek), 
Tydzień Czytania Dzieciom (http://calapolskaczytadzieciom.pl/tydzien-czytania-dzieciom) 
czy Noc Bibliotek (https://nocbibliotek.org/) – często łączy się z cennym wsparciem ze strony 
ogólnopolskich organizatorów tych wydarzeń. Informacje o akcji pojawiają się w mediach, na 
ogół można też otrzymać materiały pomocne w jej organizacji i promocji np. plakaty lub sce-
nariusze zajęć. Z kolei postawienie na autorski pomysł zorganizowania wydarzenia pozwala 
lepiej odpowiedzieć na potrzeby i specyfikę środowiska, w którym działacie. Akcja może być 
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całkowicie osobną propozycją kulturalną w kalendarzu lokalnych wydarzeń albo odbywać 
się jako część większej imprezy, np. dorocznego święta Waszej miejscowości. Niezależnie 
od formy Waszych działań, zorganizowanie akcji czytelniczej otwiera przed klubem nowe 
możliwości. Każda z opcji daje wiele korzyści edukacyjnych i społecznych zarówno osobom 
zaangażowanym organizacyjnie, jak i odbiorcom i odbiorczyniom wydarzenia.

Zacznijmy od analizy potrzeb
Zorganizowanie akcji planujcie zgodnie z Waszym harmonogramem. Spotkajcie się z całym 
klubem i ustalcie krok po kroku, co należy zrobić i w jakiej kolejności. Podczas przygotowań 
warto się zastanowić, do kogo dokładnie kierowane są działania – w ten sposób określicie 
grupę docelową. Czy to mają być Wasi rówieśnicy ze szkoły? Rodzice uczniów i uczennic 
z najmłodszych klas? Nauczyciele i nauczycielki? Sąsiedzi mieszkający niedaleko szkoły? 
Wybierzcie temat. Akcja czytelnicza stanowi ukoronowanie całej działalności Waszego klubu. 
Postarajcie się przygotować taką akcję, w której sami chcielibyście wziąć udział. Ważne, by 
z wybranym tematem Waszej akcji identyfikowały się wszystkie osoby zaangażowane w pracę 
klubu. Niech temat będzie także dla Was ciekawy; w tym celu rozważcie propozycje wszyst-
kich członków i członkiń zespołu. Ostateczną decyzję, jaką akcję zrealizujecie, możecie podjąć 
poprzez dyskusję i ostateczne porozumienie lub poprzez głosowanie (jawne albo tajne).

Wypiszcie sobie wszystkie pomysły, które przychodzą Wam do głowy, próbując odpowie-
dzieć na poniższe pytania: 

ADRESACI:
• Komu będziecie czytać? 
• Dlaczego właśnie tej grupie? 
• Jak nawiążecie współpracę z tą grupą? 
• Co już o niej wiecie? 
• Jakie są potrzeby tej grupy? 
• Co może być dla niej ciekawe? 

CZAS I PRZESTRZEŃ:
• Gdzie będziecie prowadzić zajęcia? 
• Jak ma wyglądać sala? 
• Kiedy mają się odbywać spotkania czytelnicze? 
• Jak często chcecie się spotykać z grupą? 

PODZIAŁ ZADAŃ:
• Jak będziecie się przygotowywać do spotkań? 
•  W czym czujecie się dobrze: w prowadzeniu zajęć, obmyślaniu ich, szukaniu pomysłów na 

nowe książki? 
• Jak będziecie dokumentować Waszą pracę? 
• Kto będzie fotografował? 
• Kto będzie opisywał Wasze działania? 
• Kto jest odpowiedzialny za poszczególne zadania? 

PROMOCJA I DOKUMENTACJA:
•  Gdzie chcecie przechowywać informacje? Czy wolicie bardziej analogowo (np. zakładając 

księgę klubu czytelniczego?) czy cyfrowo (za pośrednictwem bloga, fanpage’a na Facebo-
oku, zamieszczając zdjęcia na Instagramie lub na Picasie, zakładając wspólny folder na 
dysku Google’a lub Dropboxie?). 

SPRAWY ORGANIZACYJNE I KONTAKT:
• Kiedy klub ma się spotykać? 
• Jak będziecie się wymieniać informacjami? 
• Jaki kontakt ze sobą preferujecie? 

KSIĄŻKI:
• Co chcecie czytać? 
• Jakie macie pomysły na lektury? 

AKCJA CZYTELNICZA:
• Jaką akcję chcielibyście przygotować? 
• Dla kogo? 
• Gdzie i kiedy? 
• Jak będziecie promować swoją akcję czytelniczą?
• Kogo zaprosicie i w jaki sposób? 

Zapiszcie sobie odpowiedzi na pytania w takiej formie, jaka będzie dla Was najbardziej 
odpowiednia. Po spotkaniu wyznaczcie jedną osobę, która spisze Wasze ustalenia i prze-
śle je w formie notatki. Taka uwspólniona charakterystyka Waszej pracy przyda się Wam 
w uporządkowaniu działań, a także sprawi, że każdy z Was będzie mógł się odwoływać do 
tych założeń przez cały czas pracy. Zastanówcie się też nad wszystkimi możliwymi prze-
szkodami i zagrożeniami dla Waszego projektu. Im więcej przewidzicie teraz, tym łatwiej 
będzie Wam się mierzyć z ewentualnymi trudnościami.

Jak dobrze zorganizować akcję czytelniczą?
Stwórzcie harmonogram akcji czytelniczej i oszacujcie, ile czasu potrzeba na każde z poje-
dynczych działań prowadzących do finału. Określcie, jakie zasoby będą potrzebne do 
realizacji poszczególnych zadań i całej akcji. Ustalcie, jak członkowie i członkinie zespołu 
podzielą się poszczególnymi zadaniami i rolami. Tak jak w przypadku spotkań czytelni-
czych zadbajcie o jak najbardziej konkretny opis poszczególnych zadań oraz przypisanie 
ich odpowiednim osobom zgodnie z ich kompetencjami i zainteresowaniami. Zaproponuj-
cie daty, a następnie skonsultujcie Wasze założenia z instytucją, z którą chcecie rozpocząć 
współpracę.
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Podział zadań w klubie
Poniżej proponujemy Wam przykładowy podział zadań dla 4 klubowiczów/klubowiczek 
i nauczyciela/nauczycielki, który możecie dostosować do Waszych warunków. Nie jest on 
spisem wszystkich zadań, które macie wykonać, a jedynie formą inspiracji, jak proponu-
jemy się Wam podzielić.

Zastanówcie się także nad następującymi kwestiami:
• Jak ma wyglądać sam dzień akcji? 
• Co Wam jest potrzebne? 
• Gdzie przeprowadzicie akcję? 
• Kogo należy o tym powiadomić? 
• Jak przygotujecie to miejsce? 
• Kto się zajmie promocją akcji? 
• Kto zgromadzi materiały? 
• Kto będzie fotografował, a kto filmował?
• Kto napisze scenariusz wydarzenia – co krok po kroku ma się w tym dniu wydarzyć? 
• Kto poprowadzi akcję?
• Kto zaprosi gości? 

Wypiszcie dokładnie, co ma się w tym dniu wydarzyć i porozdzielajcie między sobą 
zadania – analogicznie jak przy planowaniu całej pracy klubu. Podczas przygotowań do 
akcji warto się regularnie spotykać, by monitorować stan realizacji zadań i wspierać się 
nawzajem.

Szukanie sojuszników
Zastanówcie się, z jaką placówką w ramach klubu czytelniczego moglibyście współpraco-
wać. Gdzie widzicie potencjalną potrzebę? Nie szukajcie daleko, skupcie się na tym, co jest 
najbliżej Waszej szkoły. Może w okolicy znajduje się przedszkole, dom dziecka, świetlica 
socjoterapeutyczna, ośrodek specjalny, ośrodek dla cudzoziemców. Skąd znacie wycho-
wawców i wychowawczynie? Możecie też pomyśleć, kogo nie znacie a chcielibyście poznać. 
Zastanówcie się nad tym wspólnie z klubem, a potem skierujcie Wasze kroki do danej 
placówki. Przedstawcie ideę spotkania, pomysły, poszukajcie wspólnych potrzeb, a potem 
zaplanujcie współpracę. Określcie dokładne zasady, czego od siebie oczekujecie. Zbierzcie 
informacje o grupie, zweryfikujcie harmonogram.

Dyrekcja
Poinformujcie o Waszych działaniach dyrektora lub dyrektorkę szkoły, w której działa 
klub, żeby dostać pozwolenie na podejmowanie działań. Może wesprze Was w działaniach 
i okaże pomoc przy nawiązywaniu kontaktu z inną placówką, w której moglibyście prze-
prowadzić działania? A może zaproponuje, jak przeprowadzić akcję czytelniczą na terenie 
Waszej placówki lub podpowie najlepszy czas, w którym cała szkoła mogłaby świętować? 
A może samodzielnie włączy się w działania, bo wysoko ceni czytelnictwo? 

Spróbujcie nawiązać relację w taki sposób, żeby to sama młodzież przedstawiła założenia 
Waszego klubu, pokazała harmonogram działań. Pozwólcie jej poprowadzić tę rozmowę 
w taki sposób, w jaki sama będzie chciała, a także pokazać dyrektorowi lub dyrektorce siłę 
działań uczniowskich. To młodzież zachęci do partycypowania w życiu szkoły.

Biblioteka szkolna i biblioteka publiczna
Te miejsca powinny być Waszymi klubowymi „świątyniami”. Może to właśnie w ich pro-
gach będziecie organizować spotkania? Nawiążcie kontakt z Waszym bibliotekarzem 
lub bibliotekarką. To osoba, która może poprowadzić Wasz klub przez gąszcz propozycji 
książkowych dla dzieci i pomóc wybrać te najbardziej atrakcyjne. Pytajcie, proście o radę 
i inspirację. W bibliotece możecie umieszczać informacje o Waszych działaniach – co 
udało Wam się zrobić, do czego się przygotowujecie, co Wy jako klub polecacie rówie-
śnikom i rówieśnicom do przeczytania. Będzie to zachętą dla innych uczniów i uczennic 

ZADANIE N* K1* K2* K3* K4*

zebranie grupy młodzieży

zorganizowanie pierwszego  
spotkania

zarezerwowanie sali na spotkania

zapoznawanie się z literaturą 
 dla dzieci

nawiązywanie kontaktu z opiekuna-
mi/ opiekunkami przedszkola

organizowanie spotkań klubu

proponowanie książek do czytania 
dzieciom czy aktywności na zajęcia

prowadzenie zajęć

fotografowanie pracy klubu

zaplanowanie akcji czytelniczej

promocja akcji czytelniczej

przeprowadzenie akcji czytelniczej

napisanie sprawozdania  
z działalności klubu

wysyłanie sprawozdań do koordyna-
tora/koordynatorki programu

ewaluowanie zajęć całej  
pracy klubu

*LEGENDA:  N – Nauczyciel, K1 – Klubowicz 1, K2 – Klubowicz 2, K3 – Klubowicz 3, K4 – Klubowicz 4,
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do włączenia się w Wasze działania, a może kogoś skłoni do pomocy? Podobnie możecie 
potraktować bibliotekę publiczną – może obok Was jest akurat jej filia specjalizująca się 
w literaturze dla dzieci i młodzieży? Poszukajcie tytułów, które Was zainspirują i nawiąż-
cie serdeczny kontakt z osobami, które tam pracują. Może biblioteka publiczna stanie się 
miejscem, w którym będziecie czytać innym?

Rada pedagogiczna
Postarajcie się, aby informacja o działalności Waszego klubu dotarła również do współpra-
cujących z Wami nauczycieli i nauczycielek. Może opowiedzą o Waszym działaniu innym 
uczniom i uczennicom lub podpowiedzą, komu możecie czytać? Jeżeli macie w swojej 
placówce oddziały wczesnoszkolne lub przedszkolne, porozmawiajcie z ich opiekunami 
lub opiekunkami.

Samorząd uczniowski
Potraktujcie samorząd uczniowski jako Waszego partnera, który może pomóc Wam w pro-
mocji klubu i zachęcić młodzież do wzięcia udziału w inicjatywie. W toku Waszych działań 
zwracajcie się także o pomoc, informujcie o bieżących działaniach. Może wspólnie znaj-
dziecie pomysł, w jaki sposób przeprowadzić akcję czytelniczą, jak Was wesprzeć i zmobili-
zować do udziału jak najwięcej uczniów i uczennic ze szkoły.

Inne organizacje
Zobaczcie, czy możecie wejść w jakąkolwiek formę współpracy z urzędem gminy lub 
dzielnicy (np. wydziałem edukacji lub młodzieżową radą gminy), domem kultury, orga-
nizacją pozarządową, domem sąsiedzkim czy miejscem aktywności lokalnej (MAL-em). 
A może wesprą Was lokalni przedsiębiorcy? Nie bójcie się szukać nowych miejsc i nowych 
rozwiązań.

Promocja działań
Pamiętajcie, by swoje wydarzenie dokumentować – tekstowo, fotograficznie, filmowo. 
Dzięki temu Wasza akcja czy Wasze spotkania będą żyły dłużej, a grono ich odbiorców 
i odbiorczyń znacznie się powiększy. Podczas tworzenia akcji czytelniczej warto opisywać, 
rejestrować i umieszczać relacje w internecie również przez cały okres przygotowań, aby 
tworzyć atmosferę wyczekiwania na finał. Co można i warto zrobić, by o akcji dowiedziało 
się jak najwięcej osób? Jak zachęcić społeczność szkolną i lokalną do licznego i aktywnego 
włączenia się w nią? Zastanówcie się nad wybraną grupą docelową. Kto powinien wiedzieć 
o akcji i jak może z niej skorzystać? Czy będzie to cała społeczność szkolna? A może malu-
chy – najmłodsi mieszkańcy i mieszkanki Waszej miejscowości? Ważne, by do tej grupy 
dopasować formę i język materiałów.

Najpopularniejsze formy promocji to: 
• Plakaty (rozwieszane w szkole i w ważnych punktach Waszej miejscowości).
•  Ulotki (np. w formie zakładek do książek, rozdawane na korytarzach szkolnych, ulicach, 

w urzędach czy w sklepach).
• Strona internetowa, fanpage i wydarzenie w portalach społecznościowych.
•  Informacje w lokalnych i szkolnych mediach.

Materiały promocyjne powinny zawierać: 
• Nazwę akcji.
• Nośne, pomysłowe hasło zachęcające do udziału.
• Logo akcji lub obraz, zdjęcie, które ją identyfikuje.
•  Logo instytucji, które prowadzą program PoczytajMY (Centrum Edukacji Obywatelskiej 

i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności).
• Dokładną datę, godzinę i miejsce wydarzenia.
• Kontakt (adres strony, e-mail, telefon) do organizatorów, czyli do Was.

Warto, by we wszelkich materiałach było wyraźnie zaznaczone, jakie korzyści odniosą 
uczestnicy i uczestniczki Waszego wydarzenia. Czego się dowiedzą? Z czego będą mogli 
skorzystać?

Każdy komunikat promocyjny powinien kończyć się zaproszeniem do aktywności, np.: 
„Przyjdźcie”, „Dołączcie” – oczywiście z uwzględnieniem kontekstu i odbiorcy, do jakiego 
się zwracamy. Pamiętajcie, by do przedstawicieli i przedstawicielek samorządów czy osób, 
których nie znacie bezpośrednio, zwracać się w bardziej formalny sposób.

Inspiracje, czyli pomysły na akcje czytelnicze w waszej szkole (i poza nią)
Pomysłów na lokalne działania promujące czytelnictwo oczywiście może być wiele, ogra-
nicza Was tylko wyobraźnia i warunki szkolne. Można zacząć od naprawdę małych, ale 
twórczych działań, które zostaną zauważone i wywołają w odbiorcach i odbiorczyniach 
zaciekawienie, pozytywne skojarzenia i przekonanie, że czytanie książek jest czymś atrak-
cyjnym również dla młodych ludzi.

Pomysłów na lokalne inicjatywy promujące czytelnictwo oczywiście może być wiele, ogra-
niczają Was tylko wyobraźnia i warunki szkolne. Można zacząć od naprawdę małych, ale 
twórczych działań, które zostaną zauważone i wywołają w odbiorcach i odbiorczyniach 
zaciekawienie, pozytywne skojarzenia i przekonanie, że czytanie książek jest czymś atrak-
cyjnym również dla młodych ludzi.

•  Maraton czytelniczy – w wybranym dniu czytanie przez szkolny radiowęzeł fragmentów 
wciągającej powieści. Uczniowie i uczennice mogą czytać na zmianę, co pozwoli zaangażo-
wać większą liczbę osób.

•  Happening – artystyczne wydarzenie z książkami w roli głównej, według opracowanego 
scenariusza. Można je zorganizować w szkole lub w przestrzeni publicznej, np. na rynku, 
głównym placu, w parku, na boisku, na dworcu czy w innych uczęszczanych miejscach 
Waszej miejscowości.

•  Scenki literackie – przygotowanie i odgrywanie scenek z lektur w bibliotece lub na kory-
tarzu. Mogą to być np. uwspółcześnione wersje klasyki (jako inspirację polecamy scenki 
sienkiewiczowskie: https://nocbibliotek.org/scenki-sienkiewiczowskie). Można także 
rozważyć rejestrację i publikację krótkich filmów w Internecie.
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•  Podchody (czy ich nowa wersja – questing) – gra terenowa po miejscowości z zadaniami 
literackimi po drodze, np. szlakiem ulubionego bohatera czy autorki albo odnajdywanie 
ukrytych książek dzięki podpowiedziom literackim. O tym jak zorganizować grę miejską, 
możecie przeczytać w publikacji CEO – RozegRaj okolicę!,Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
pod red. Anny Kiszki, Warszawa 2015: http://bit.ly/rozegraj-okolice.

•  Warsztat z projektowania nowych okładek ulubionych książek, tworzenie projektów 
ekslibrisów.

•  Półka z pomysłami na stronie akcji Noc Bibliotek – znajdziecie tu ponad 100 propozycji 
działań promujących czytanie dla dzieci, młodzieży i dorosłych: https://nocbibliotek.org/
polka-z-pomyslami

Bookcrossing – wymiana książek w szkole
Bookcrossing, czyli „uwalnianie” i wymiana przeczytanych książek poprzez pozostawia-
nie ich w miejscach publicznych (np. w pociągach, na parkowych ławkach czy na specjal-
nych „bookcrossingowych” półkach), to międzynarodowa akcja społeczna popularyzująca 
czytelnictwo, a dla Was prosty sposób na działanie, które możecie zorganizować zarówno 
w przestrzeni szkoły, jak i poza nią. 

Książki można pożyczyć i poczytać „na miejscu”, na okolicznej ławce albo zabrać do domu 
i puścić w dalszy obieg po lekturze. Akcja narodziła się w 2001 roku w Stanach Zjedno-
czonych, w Polsce jest obecna od 2003 roku, czyli ma już kilkunastoletnią tradycję, a co 
roku w czerwcu organizowane jest Święto Wolnych Książek. Więcej informacji znajdziecie 
na stronie: http://bookcrossing.pl. Tam też możecie zarejestrować, czyli wprowadzić do 
systemu, każdą uwalnianą książkę i wkleić do niej odpowiedni numer.

Akcja „Uwolnij książkę” w Waszym wydaniu może polegać na:
•  Utworzeniu w szkole punktu wymiany książek: może to być specjalny regał w bibliotece 

lub półka w ważnym punkcie szkoły czy na szlaku komunikacyjnym. Warto umieścić na 
niej napis: ,,Weź książkę / Zostaw książkę’’ oraz ewentualnie krótki regulamin korzysta-
nia z półki.

•  Ustawianiu w nietypowych miejscach w szkole tematycznych półek na książki zbierane 
podczas akcji bookcrossingowej. W ten sposób lektury mogą odpowiadać miejscu, np. 
w szatni przy sali gimnastycznej mogą znajdować się biografie sportowców i sportowczyń, 
a w pracowni plastycznej książki o sztuce. 

•  Nie zapomnijcie dodać haseł zachęcających do sięgania po książki oraz założeniu w szkole 
i oznaczeniu miejsc do czytania lub przyjaznych czytaniu (oczywiście poza biblioteką). 
Może to być np. szeroki parapet z poduchami, przy którym również ustawicie „wolną” 
półkę.

Akcja może też oczywiście wyjść poza szkołę i polegać na zakładaniu tzw. mikrobibliotek czy 
bibliotek plenerowych, zwanych też książkodzielniami (od ang. booksharing), np. w lokal-
nych parkach czy na placach zabaw, gdzie uczniowie i uczennice ustawią półki na książeczki 
dla dzieci i zostawią tam zdjęte z pawlaczy i strychów lektury swojego dzieciństwa. Ważna 
jest taka konstrukcja biblioteczki, by książki były zabezpieczone przed deszczem (np. przez 
osłonkę z pleksi).

Pamiętajcie:
Dzielcie się książkami, które sami chcielibyście przeczytać! Polecajcie te pozycje,  
które były dla Was inspirujące, ciekawe, coś w Was zmieniły.

Bardzo istotne jest, aby tym działaniom zawsze towarzyszyła prowadzona przez młodych 
ludzi akcja informacyjna – o idei wędrujących książek, potrzebie dzielenia się z innymi 
przyjemnością z dobrej lektury, pożytecznej alternatywie dla wyrzucania i niszczenia 
książek itd.

Lektury pokoleniowe: co czytali, gdy byli mali?
Co czytali, kiedy byli w wieku szkolnym, rodzice, dziadkowie, nauczycielki i nauczyciele? 
Po które z tych lektur chętnie sięgają młodzi ludzie również dziś i co sprawia, że książki te 
przetrwały próbę czasu? Czy klasyka literacka jest wciąż czytana przez młode pokolenie? 
Co znajdowało się w kanonie lektur kiedyś, a jakie pozycje znajdują się dzisiaj i dlaczego? 
Warto na ten temat zorganizować dyskusję, a może nawet debatę szkolną lub publiczną – 
z udziałem sąsiadów, rodziców, dziadków i oczywiście uczniów i uczennic. Inne sposoby 
na spotkania wokół lektur młodości, inspirujące młodych ludzi i integrujące społeczność 
lokalną, mogą mieć oczywiście formę wywiadów, prowadzonych i prezentowanych w róż-
nej formie, np.: rozmów przeprowadzanych przez uczniów i uczennice na scenie pod-
czas finału akcji w plenerze, takich jak piknik rodzinny; filmów z wywiadami kręconych 
i umieszczanych na fanpage’u czy stronie akcji; wywiadów na żywo w szkolnym radiowęźle 
czy audycji na ten temat z udziałem zaproszonych gości; wywiadów i recenzji drukowa-
nych w szkolnej gazetce czy w lokalnych mediach.

Korzystając z zebranej wiedzy o dawnych lekturach, warto założyć w szkolnej bibliotece, 
ale też w różnych miejscach w szkole, kąciki czytelnicze z polecanymi książkami i włożyć 
do nich recenzje autorstwa różnych pokoleń czytelników i czytelniczek – od dziadków, 
przez rodziców, do uczniów i uczennic, czyli dzieci. Jako inspirację do takich działań 
i źródło wspaniałych lektur polecamy książkę Co czytali sobie, kiedy byli mali? Ewy Świer-
żewskiej i Jarosława Mikołajewskiego (Warszawa 2014). Sprawdźcie, czy jest w Waszych 
bibliotekach.

Jak umieścić cytaty z książek w przestrzeni publicznej?
Można wspólnie opracować literacką grę karcianą z wykorzystaniem cytatów z ulubionych 
książek i grać w nią w świetlicy, w szkolnej bibliotece, na boisku czy w parku. Gry Flirt 
towarzyski z twórczością klasyków polskiej literatury powstają co roku w ramach akcji Noc 
Bibliotek i świetnie integrują osoby goszczące na wydarzeniu.

Jak stworzyć grę z cytatami? Najważniejszy jest wybór autorów i autorek, których twór-
czość cenią i lubią młodzi ludzie i chcą ją popularyzować. Kolejny krok to wyszukanie 
w książkach tych autorów i autorek ciekawych cytatów, które zostaną umieszczone w grze 
jako zachęta do nawiązania kontaktu między uczestnikami i uczestniczkami gry. Nie tylko 
gra, ale i sam wybór cytatów, które wejdą w jej skład, może stanowić przednią zabawę! Po 
wybraniu cytatów należy je zestawić, najlepiej po dziesięć, i umieścić na kilkudziesięciu 
(minimum dwudziestu) kartach, które następnie należy wydrukować na dość sztywnym 
papierze, pociąć... i gra gotowa! Rewers można przyozdobić ilustracjami do cytatów, wyko-
nanymi przez uczniów i uczennice. Można też wykorzystać logo czy plakat akcji. Intrygu-
jące cytaty literackie (np. na określony temat) można też umieścić w nietypowych miej-
scach w szkole i w przestrzeni publicznej, np. w formie napisów pod stopniami schodów 
albo w formie szablonów odbitych na chodniku za pomocą zmywalnych farb lub kredy 
w spray’u na trasach do szkoły z przystanków autobusowych – mają zaskakiwać, zacieka-
wiać i... zachęcać do lektury.
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Można też założyć w okolicach biblioteki czy przy szkolnej szatni szkolną ścianę czytel-
niczych inspiracji z cytatami, tytułami, ulubionymi autorami i autorkami czy recenzjami 
przeczytanych książek. Warto to też zrobić równolegle online, w Internecie np. w formie 
bloga czy na stronie akcji na Facebooku.

Ciekawym pomysłem może być także tworzenie rankingów najciekawszych książek 
opracowywanych przez poszczególne klasy. W szkolnej bibliotece możecie wyznaczyć 
specjalne miejsce na eksponowanie tak wybranych książek. Cytaty z tych lektur można 
umieszczać w nietypowych miejscach w szkole – na lustrze w łazience, pod spodem talerzy 
w szkolnej stołówce czy na wieszakach w szatni. Z ulubionych cytatów można też stworzyć 
drzewo książek na dziedzińcu szkoły czy na rynku albo choćby gałąź książek w klasie – 
wykonane przez uczniów i uczennice papierowe książki z cytatami, wisząc na gałęziach, 
zachęcają do zajrzenia do środka.
 

III Spotkania czytelnicze

Jak przeprowadzić spotkanie czytelnicze?
Przeprowadzenie spotkania czytelniczego dla grupy maluchów może wydawać się nie lada 
wyzwaniem. Wystarczy jednak pamiętać o paru prostych kwestiach, aby młodych ludzi 
przygotować do zorganizowania takiego wydarzenia. Dzięki dobremu przygotowaniu 
wszyscy będą mieli satysfakcję z realizacji projektu: zarówno młodzież, jak i mali uczest-
nicy i uczestniczki spotkań. Pamiętajcie, że spotkanie czytelnicze to dużo więcej niż tylko 
czytanie. Książka staje się punktem wyjścia do rozmów, nauki i zabawy dla najmłodszych. 
Przeczytajcie ze swoimi uczniami i uczennicami poniższe wskazówki, które pomogą Wam 
zorganizować spotkanie.

Organizacja spotkania czytelniczego dla najmłodszych
Temat
Temat spotkania musi być dobrze dobrany do zainteresowań młodzieży oraz potrzeb 
małych czytelników i czytelniczek. Postarajcie się zaplanować z góry tematy kilku spotkań. 
Możecie: 

• Zorganizować spotkania wokół jednej postaci, np. czarownicy, smoka, misia.
• Skupić się wokół motywu przewodniego, np. przyjaźni, morskich opowieści.
•  Wybrać jedną historię bohaterów czy bohaterki albo znaną legendę i przeczytać ją  

w różnych wersjach, np. Czerwony Kapturek wg Charlesa Perraulta i wg braci Grimm.
•  Wybrać serię książeczek z tymi samymi bohaterami i bohaterkami, które opowiadają  

ich losy.

Miejsce
Dobrze jest poznać miejsce, w którym będziecie prowadzić zajęcia. W miarę możliwości 
obejrzyjcie wcześniej salę. Pomyślcie, jak możecie tam wygodnie usiąść. Czy lepiej na krze-
sełkach czy może na dywanie lub poduszkach? Czy jest przestrzeń, żeby odbyły się ćwi-
czenia plastyczne, czy są stoliki? Czy jest wystarczająco dużo miejsca, żeby przeprowadzić 
ćwiczenia ruchowe? Podczas planowania pamiętajcie również o swoim komforcie. Czy cała 
Wasza grupa się zmieści? Czy będziecie mieli gdzie siedzieć? Czy będzie wystarczająco 
jasno, żeby czytać?

Materiały
Pomyślcie, co będzie Wam potrzebne do poprowadzenia zajęć. Do tego punktu warto wró-
cić po tym, jak stworzycie scenariusz spotkania. Pamiętajcie, że warto wcześniej sprawdzić, 
czy działa sprzęt.

Co może Wam się przydać (w zależności od charakteru spotkania)?
•  Rzutnik – koniecznie sprawdźcie, czy jest również miejsce na ścianie,  

aby wyświetlić obraz z rzutnika,
• Tablica,
• Flipchart,
• Flamastry,
• odtwarzacz CD,
• laptop z głośnikami,
•  Internet – trzeba wcześniej sprawdzić, czy placówka ma dostęp do Wi-Fi, czy jest możli-

wość podłączenia kabla, czy też będziecie musieli skorzystać z własnego internetu.

Oddzielną kategorią są materiały, z których będziecie korzystać: kserokopie i wydruki – kolo-
rowanki, zagadki, gry, zadania (w odpowiedniej dla grupy liczbie), materiały plastyczne, rekwi-
zyty (np. piłki, pionki i kostki do gry, zabawki). Te materiały również będą bardzo zależne od 
tego, co będziecie robić na zajęciach. Pamiętajcie, aby wszystko mieć wcześniej przygotowane 
i ułożone.

Budżet
Do przeprowadzenia spotkania nie jest Wam potrzebny specjalny budżet i możecie je 
przygotować niemalże bezkosztowo. Jeżeli jednak macie możliwość skorzystania z dodat-
kowych środków, to dobrze zaplanujcie ich wydawanie. Możecie rozpisać z uczniami 
i uczennicami całą kwotę na poszczególne spotkania i zastanowić się, na co chcecie ją 
przeznaczyć.

Wybór książek
Aby wybrać konkretne tytuły, które chcecie wykorzystać na zajęciach, warto wcze-
śniej zapoznać się z nowościami czytelniczymi i przyjrzeć klasykom literatury dziecię-
cej. Dobrym źródłem informacji o nowościach czytelniczych jest wydawnictwo Ryms 
(http://ryms.pl) oraz blogi czytelnicze. Ważnym źródłem informacji na temat książek 
jest również biblioteka, można porozmawiać z bibliotekarką lub bibliotekarzem i dopytać, 
które książki będą odpowiednie dla dzieci w danym wieku. Postarajcie się, aby książki, 
które wybierzecie, w jakimś stopniu również interesowały Was: jeśli np. lubicie przyrodę, 
przeczytajcie z maluchami Wielką Księgę Robali Yuval Zommer (Warszawa 2017). Kocha-
cie morze? Przeczytajcie W morze Piotra Karskiego (Warszawa 2017) albo Patrzcie, morze 
Karoliny Lijklema (Warszawa 2007).

Scenariusze spotkań
Podane scenariusze stanowią jedynie propozycję spotkania czytelniczego, którą możecie 
modyfikować według Waszych możliwości i potrzeb. Układając swój własny scenariusz, 
pamiętajcie, że dobór zabaw i aktywności nie jest przypadkowy. Służą one głębszemu zro-
zumieniu problemu zawartemu w czytanej historii. Do każdego ze scenariuszy proponu-
jemy konkretne pozycje książkowe, jednak są one tak skonstruowane, że można podmienić 
je na inne książki o tej samej tematyce (nie bazują na konkretnych cytatach czy fragmen-
tach książek). 

DLA OPIEKUNA GRUPY
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Pamiętajcie
Kiedy czytacie książki najmłodszym, zadbajcie o to, aby robić to uważnie i z myślą o swo-
ich słuchaczach i słuchaczkach. Najlepiej wcześniej przeczytajcie tekst, który będziecie 
prezentować na zajęciach, sprawdźcie, czy nie ma w nim trudniejszych słów, które trzeba 
będzie wytłumaczyć. Możecie wcześniej przetestować materiał np. na młodszym rodzeń-
stwie, które szybko wychwyci zawiłe sformułowania. Wspólnie zastanówcie się wówczas, 
w jaki sposób wyjaśnić konkretne określenia lub zmodyfikować daną aktywność.

Tekst książki czytajcie dzieciom dość wolno (ale nie przesadzajcie, żeby nie brzmiało 
śmiesznie), wyraźnie; zmieniajcie i modulujcie głos. Możecie też wydawać odpowiednie 
odgłosy – jeżeli bohater wchodzi po schodach, możecie robić „tup, tup”, a jeśli królik 
chrupie marchew: „chrup, chrup”. A może te odgłosy mogą wydawać dzieci? Zabawcie 
się z nimi w „audiobooka na żywo”. Róbcie przerwy, patrzcie na dzieci, sprawdzajcie, czy 
rozumieją tekst. Koniecznie pokażcie też obrazki z książki. To często bardzo ważna część 
lektury. W czasie pierwszych zajęć warto też ustalić z małymi czytelnikami i czytelnicz-
kami zasady, które będą Was obowiązywały w czasie zajęć. Możecie przygotować obrazki, 
które będą symbolizowały poszczególne zasady. Jak sądzicie, jakie zasady powinny się 
znaleźć w minikontrakcie z dziećmi?

Scenariusz 1 – grupa młodsza

TEMAT Gdzie mieszkają dzikie stwoy, czyli o domach i domkach
Czas 60 minut (z możliwością rozszerzenia na kolejne zajęcia)
Liczba prowadzących 5–10 osób
Liczba uczestników 15–25
Wiek uczestników 5–6 lat

Cele dla ucznia:
• Dowiesz się, jak mogą mieszkać ludzie w różnych częściach świata.
• Zdecydujesz, co podoba ci się w domach, a co ci przeszkadza.
• Wybudujesz własny dom dla wymyślonych przez Ciebie mieszkańców i mieszkanek.

Cele dla nauczyciela i osób prowadzących zajęcia:

Uczestnik po zajęciach:
•  Potrafi nazwać domy różnego typu (mieszkanie w bloku, dom jednorodzinny, tipi,  

igloo itp.).
• Opowiada, co podoba mu się w domach, a co mu przeszkadza.
•  Samodzielnie wykleja i dekoruje dom dla wymyślonych przez siebie mieszkańców 

i mieszkanek.
•  Wyjaśnia, z czego mogą wynikać różnice w wyglądzie domów i co sprawia, że dom jest 

komfortowy (tę część można przenieść na kolejne spotkania).

Metody pracy:
Zabawa ruchowa, pogadanka, praca z tekstem, praca plastyczna, samodzielny wybór.

Materiały:
• kartki papieru i materiały plastyczne (klej, flamastry, kredki) dla całej grupy
•  kolorowe domki z papieru (po 5 sztuk dla każdej osoby, w tym 1 zielony i 1 czerwony) – 

wybierzcie jakiś łatwy do wycięcia kształt.
•  wycięte okna, drzwi, dachy, kominy, bryły domu – po jednym dla każdej osoby, ewentual-

nie ten sam zestaw materiałów tylko większy dla osoby prowadzącej
•  książki, np.: Tam gdzie żyją dzikie stwory, Maurice Sendak, Warszawa 2014, Domy, Carson 

Ellis, Warszawa 2016, Mój Dom, Delphine Durand, Warszawa 2012, D.O.M.E.K Mizielińskich, 
Warszawa 2008.

Przebieg zajęć
Prowadzenie spotkania zostało rozpisane na pięć osób, jednak możecie przydzielić zadania 
większej i mniejszej liczbie osób. Możecie też zdecydować, że pozostali prowadzący będą 
pomagać dzieciom w czasie zajęć, zachęcać je do udziału i wspierać. Nie traktujcie liczby 
prowadzących jako ograniczenia – jest ona ostatecznie zależna od Was. Ważne, aby każda 
osoba czuła się odpowiedzialna za jakieś zadanie i miała poczucie, że robi coś, w czym 
czuje się dobrze.

I Zabawa
Posadźcie dzieci w kręgu i usiądźcie razem z nimi, a najlepiej między nimi. Jeżeli nie wiecie 
jak to zrobić, a chcecie żeby wyszło naturalnie i żeby dzieci nie czuły się nieswojo, możecie 
rozpocząć zajęcia od zabawy. 

PROPOZYCJA ZABAWY, WSZYSCY KTÓRZY | PROWADZĄCY 1 3| 7-10 MINUT
1 Pierwszy prowadzący zaczyna zabawę, mówić: Wszyscy, którzy lubią zupę pomidorową, 

stoją na środku koła. Dzieci i pozostali prowadzący wykonują polecenie. Reszta (czyli ci, 
którzy nie lubią zupy) nie rusza się ze swoich miejsc.

2 Wszyscy, którzy lubią liczyć stają na jednej nodze.
1 Wszyscy, którzy lubią kolor niebieski, klaszczą w dłonie.
2 Wszyscy, którzy umieją pływać, skaczą jak żabki.
1 Wszyscy, którzy byli w zoo, kładą się na plecach.
2 Wszyscy, którzy jedli w tym tygodniu makaron, robią 10 kroków do przodu.
1 Wszyscy, którzy mają dobry humor, siadają w innym miejscu.

Na koniec można dodać: wszyscy, którzy chcą usłyszeć superciekawą historię, podnoszą 
rękę. Powyższe stwierdzenia można modyfikować w zależności od grupy i potrzeb.

Ważne
Po każdym ćwiczeniu wszyscy powinni usiąść usiedli w kręgu w dowolnym miejscu.  
W ten sposób dzieci w naturalny sposób wymieszają się z prowadzącymi.

II. Rozmowa, prowadzący 3, 4, 5; czas: 5 minut
Siedzicie już w kręgu. Aby wprowadzić dzieci w temat, porozmawiajcie z nimi o ich 
domach.
Przykładowe pytania:

•  Jakie znacie typy domów? (dom jednorodzinny, bliźniak, blok mieszkalny, apartament, 
chata itp).

•  Gdzie można mieszkać? Spodziewajcie się każdego typu odpowiedzi (w ziemi, na łodzi, 
w mieszkaniu, w przyczepie, w lesie, w mieście, na księżycu itp.)

• Jakie są najdziwniejsze miejsca do mieszkania?
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III. Czytanie, prowadzący 1, 5; czas: 15 minut
Prowadzący nr 5 i 1 wyjmują przygotowane wcześniej książki z zaznaczonymi fragmen-
tami o domach (nie więcej niż sześć fragmentów, opisów konkretnych domów, np. z zapro-
ponowanych wcześniej książek) – fragmenty powinny zawierać różnorodne opisy domów. 
Pamiętajcie, aby pokazać dzieciom ilustracje z książek do odpowiednich fragmentów.  
Po każdym z nich zapytajcie dzieci, jak wyglądał dom, o którym właśnie czytały.  
Możecie zadawać też pytania pomocnicze:

• Jakiego rozmiaru był dom? 
• Jakiego był koloru? 
• Z czego był zrobiony? 
• Jak wyglądały jego okna i drzwi?

IV Głosowanie prowadzący 2, 3; czas: 5-10 minut
Prowadzący nr 2 rozkleja na ścianie lub rozkłada na podłodze obrazki domów z książek 
(kserokopie lub otwarte książki). Można także dodać obrazki domków, których opisy nie 
znalazły się w wybranych przez Was książkach, a które mogą być ciekawe (np. jurta, domek 
na drzewie, domek na kurzej łapce, dom w bucie itp.). Poproś, aby dzieci przeszły się po 
sali i dokładnie obejrzały obrazki. Przeprowadźcie głosowanie i wybierzcie dom, który 
najbardziej Wam się podobał.

Proponujemy przeprowadzenie głosowania przy wykorzystaniu wcześniej przygotowanych 
małych domków wyciętych z kolorowego papieru. Każde dziecko otrzymuje trzy papie-
rowe domki w dowolnym kolorze (oprócz czerwonego i zielonego). Wręcza je w momencie 
głosowania prowadzący nr 3 i kładzie je przy tych obrazkach, które podobają im się najbar-
dziej. Może położyć wszystkie trzy w jednym miejscu, a może je rozłożyć na dwa lub trzy 
obrazki.

V Prezentacja wyników, prowadzący 4; czas: 10 minut
Prowadzący nr 4 liczy głosy i wybiera domek, który zdobył najwięcej głosów. Pokażcie 
wszystkim wybrany domek. Prowadzący pyta:

• Co Wam się podoba albo nie podoba w tym domku?
• Kto chciałby mieszkać w takim domku? Dlaczego?
• Czyj to mógłby być domek?
• Kto i gdzie widział podobny domek na żywo?

Jeżeli jest to domek, do którego pasuje jakiś fragment z książki, można jeszcze raz przeczytać 
dany fragment. Dodatkowo warto zapytać dzieci (jeżeli robicie tylko jedno spotkanie): Dla-
czego domy są takie różne? Od czego to zależy (np. od temperatury, wielkości rodzin, sposobu 
życia, dostępnych materiałów, gustów)?

VI Zbudujemy dom, prowadzący 5, 1; czas: 10-20 minut
Jeżeli jest taka możliwość, usiądźcie przy stolikach. Prowadzący nr 5 pomaga dzieciom 
się usadzić, a w tym czasie prowadzący nr 1 wyjmuje i kładzie wyciętą wcześniej bryłę 
domu (mniej więcej wielkości A4 lub większą) i pyta dzieci, czy to jest dom. Niezależnie 
od tego, czy dzieci odpowiedzą tak czy nie, zapytajcie, czego jeszcze brakuje, aby był to 
dom. Dzieci wymieniają kolejne elementy domu, które prowadzący ma ukryte, i za każdym 
razem, kiedy wymienią jakiś element, wyciąga go i przykleja w odpowiednim miejscu: dach, 
komin, okna (najlepiej duże), drzwi.

Kiedy dom jest gotowy, dzieci dostają swoje zestawy do budowania domków oraz flama-
stry lub kredki i zadanie, aby dorysować w swoim domu mieszkańców i mieszkanki (np. 
w oknach), kwiatki, firanki, może pieska albo kotka? Można to zrobić, prosząc dzieci, aby 
przy użyciu kredek lub flamastrów zaczarowały ten obrazek i sprawiły, że stanie się praw-
dziwym domem. Takim, w którym ktoś mieszka! Dzieci najpierw naklejają w odpowiednich 
miejscach poszczególne elementy, a potem rysują. Wszyscy prowadzący przysiadają się 
do dzieci, pomagają im w razie potrzeby, pytają się o ich prace i pomysły. Po zakończeniu 
pracy wszyscy siadają w kręgu i chętne dzieci mogą opowiedzieć o swoich rysunkach.

Pytania pomocnicze
• Kto mieszka w Waszych domkach?
• Czy są tam jakieś zwierzątka? Jakie?
• Czy narysowaliście jakieś roślinki, kwiatki, drzewa przed domem?
• Co jeszcze znalazło się na Waszych rysunkach?

Na pożegnanie rozdaj dzieciom po jeszcze jednym wyciętym małym domku w kolorze czer-
wonym i zielonym. Poproś, aby wrzuciły do słoika domek czerwony, jeżeli zajęcia im się nie 
podobały, a zielony, jeżeli się podobały.

Ważne
Najpierw wspólnie ustalcie, który domek jest czerwony, a który zielony. Jeżeli macie wąt-
pliwości, czy dzieci będą wiedziały, który domek wrzucić, można dorysować dodatkowo 
uśmiechniętą i smutną buźkę.

Inspiracje
Sprawdźcie, czy w Waszej bibliotece znajdziecie inne książki dotyczące tej tematyki:

• Pan Tom buduje dom, Stefan Themerson, Warszawa 2007.
•  W naszym domu jest, Isabel MinhosMartins, Warszawa 2013 – można wykorzystać do 

kolejnego spotkania, które dotyczyłoby tego, co znajduje się w domu.
•  Mapy, Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Warszawa 2012 – świetne, żeby zobaczyć,  

jak mieszkają ludzie w różnych częściach świata.
• Ignaś Kitek. Architekt, Andrea Beaty, Warszawa 2017.
• Młody Frank architekt, Frank Vivy, Łódź 2016.
• Zakątki, czyli kto tu mieszka, Michalina Rolnik, Warszawa 2019. 

Tematy, które można poruszyć:
•  Dom jako budynek i jako miejsce, w którym się mieszka i żyje (temat trochę poruszany  

na proponowanych zajęciach, tym bardziej wart rozwinięcia);
• Domy różnych zwierząt;
• Nietypowe domy;
• Podróże i powroty do domu.

 
W czasie trwania cyklu spotkań dzieci mogłyby budować makietę wymyślonego osiedla 
lub miasteczka, z różnymi domami, o których była mowa w czasie zajęć.
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Dobre praktyki

Wiele klubów czytelniczych wymyśla scenariusze i zabawy, znajdziecie je opisane na stro-
nie www.poczytajmy.ceo.org.pl. Możecie też pomyśleć o własnych rozwiązaniach – mogą to 
być: 

• Gry terenowe;
• Pokój zagadek;
• Budowanie makiety;
• Teatrzyk kukiełkowy lub teatrzyk ilustracji (kamishibai);
• Przedstawienie;
• Wspólnie tworzona audycja;
• Puzzle i układanki do wydarzeń z bajek;
• Wymyślanie alternatywnego zakończenia lub ciągu dalszego;
• Bal „u Szalonego Kapelusznika” lub odwiedziny u innej postaci;
• i… co tylko chcecie!

Refleksja po projekcie

Karta dla uczennicy/ucznia
Po zakończonym projekcie warto zadać sobie kilka pytań, które pomogą określić, czym 
była dla Ciebie praca w grupie. Pytania warto sobie postawić zarówno indywidualnie,  
jak i podczas rozmowy w zespole. W tym materiale zachęcamy Cię do autorefleksji  
(samodzielnego zastanowienia). 

Czego się nauczył-am/-łem realizując projekt? Co było dla mnie najcenniejszym  
doświadczeniem?

Jak mi się pracowało w zespole? Co mi ułatwiało pracę w zespole?

Co mi utrudniało pracę w zespole? W jaki sposób mogę kontynuować projekt
/temat projektu w przyszłości?



Młodzi w Akcji o ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest inspirowanie opiekunów 
i opiekunek młodzieży oraz ich podopiecznych do podejmowania nieszablonowych działań na 
rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców przy pomocy metody projektu. W tej edycji zachęcamy  
do podjęcia refleksji i akcji w jednej z trzech ścieżek: Architekci przyszłości, PoczytajMY,  
Kampania zaufania. Proponujemy młodym ludziom krytyczne i kreatywne zmierzenie się z rze-
czywistością i odkrycie, jak uczestniczyć w transformacji świata. Przygotowaliśmy szereg wska-
zówek, ćwiczeń i inspiracji, dzięki którym, mamy nadzieję, że praca z dziećmi i młodzieżą będzie 
wykraczać poza schemat.
 

Dr Magdalena Czarnecka
Koordynatorka programu Młodzi w Akcji
Centrum Edukacji Obywatelskiej

CEO
Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską organizacją pozarządową działającą 
w sektorze edukacji. Od blisko 25 lat zmieniamy polską szkołę i konsekwentnie pracujemy na 
rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek 
oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadzamy do 
szkół nowoczesne metody nauczania oraz ocenianie kształtujące. Prowadzimy programy, któ-
re pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne 
możliwości, uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie 
publiczne i działania na rzecz innych.

Zależy nam, aby w szkołach panowały relacje oparte na wzajemnym szacunku i partnerstwie, 
a dorośli dostrzegali oraz doceniali naturalną chęć i zdolność uczenia się młodych ludzi.  
Dzięki naszym programom szkoła staje się miejscem wspólnej nauki, pokazuje moc obywatel-
skiego działania i solidarności. Pomaga młodym ludziom w szukaniu własnej drogi życiowej, 
rozwijaniu pasji, otwartości i odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy.

W naszej pracy stosujemy metodę projektu edukacyjnego, w ramach którego młodzi ludzie pod 
opieką nauczycieli podejmują zespołowe działanie, sami określając jego cel i biorąc odpowie-
dzialność za wynik. Zbierają i analizują informacje na dany temat, planują konkretne działa-
nia, określają zasoby i czas potrzebne na ich realizację, dzielą się zadaniami. Pracują w zespole 
i wprowadzają zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. Jednym z naszych programów jest pro-
gram „Młodzi w Akcji”, w ramach którego powstała niniejsza publikacja.

mwa_okladka_refleksje_innykolor.indd   28-30 28.02.2020   10:27


	_im42jtdusrqz
	_iahasinhl17x
	_b2a6ntnyeve
	_bjywcky9sodp
	_mcvejd4mcsp3
	_xjopwt5psf0c
	_soe3bep7hhs2
	_d23r09jfywlz
	_6pg5oejge9e8
	_us15x9qvrnhs

