
RELACJA Z REALIZACJI PROJEKTU

,,Etyka nie tylko dla smyka”

W SP CZERWONKA.

W Szkole Podstawowej w Czerwonce w tym roku szkolnym 2014/15 klasy I-III realizują 
program pilotażowy ,,Etyka nie tylko dla smyka ”. Partnerami projektu są : ORE Ośrodek Rozwoju 
Edukacji w Warszawie, CBA Centralne Biuro Antykorupcyjne, W-M ODN Warmińsko-mazurski 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Dla naszej szkoły jest to ogromne wyróżnienie, że zostaliśmy 
zakwalifikowani do 10 wyróżnionych szkół z województwa warmińsko-mazurskiego, które 
ubiegają się o miano ETYCZNEJ SZKOŁY. Honorowy patronat nad projektem objął prezydent RP. 
Program ma na celu przybliżenie dzieciom młodszym wartości etycznych ważnych w życiu, oraz 
wychowywanie człowieka w zgodzie z samym sobą i innymi.  Program jest spójny z podstawą 
programową, a scenariusze zawarte w programie wzbogacają  i uatrakcyjniają lekcje z uczniami.
Wszystkie działania podjęte w ramach realizacji projektu w szkole są przedstawione na stronie 
internetowej szkoły www.  zsczerwonka.edupage.  org   

Od listopada 2014 r. realizowane są zajęcia przez nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej. 
Przy wprowadzeniu projektu do szkoły, powstał krótki filmik na temat wiedzy jaką mają 

dzieci na temat ,,Co to jest etyka?”, zorganizowano spotkanie dla rodziców z udziałem warmińsko-
mazurskiego koordynatora projektu P. Bożeną Osik, która przedstawiła cele i założenia projektu.

Na wszystkich przedmiotach zawsze są odniesienia do postaw etycznych , tak by utrwalać w
dzieciach prawidłowe postawy. Dodatkowo na zajęciach świetlicy nauczycielka realizuje 
scenariusze opracowane w tym programie i na podstawie bajeczek filozoficznych i różnych 
opowiadań oswaja dzieci z trudnymi sytuacjami i zdarzeniami w życiu. Prowadzone są rozmowy i 
dyskusje, konkursy rysunkowe i literackie poruszające etyczne zachowania i sytuacje. 
Zaproponowane i opracowane  tematy realizuje się swobodnie i z ciekawością przyjmowane są 
przez uczniów. Dotychczas zrealizowano zagadnienia: tolerancji, empatii, odpowiedzialności, 
piękna, szacunku, dobroci, miłości… 

Projekt współgra z działaniami profilaktycznymi prowadzonymi w szkole. W grudniu 2014r 
zorganizowano spotkanie pt ,, Profilaktyka-etyka”, każda z klas zaprezentowała program 
artystyczny i swój plakat na wybrane zagadnienie profilaktyczne np. ,,Nie pal przy mnie 
proszę”, ,,Czyste powietrze wokół nas”.

Program jak sama nazwa wskazuje jest nie tylko dla dzieci-,,smyków”, ale również dla 
dorosłych. Przekonali się o tym rodzice uczestniczący w warsztatach zorganizowanych przez 
wychowawczynie klas I-III w ramach realizacji projektu. Rodzice mieli okazję wymienić się 
poglądami oraz swoim życiowym doświadczeniem na temat wybranych wartości. Praca w grupach 
przyniosła efekty w postaci plansz, które zawierały ogromną wiedzę i wskazówkę wychowawczą 
dla innych rodziców. - Takie spotkania są bezcenne jak to powiedziała jedna z uczestniczek, mam. 

10 marca 2015r  przeprowadzono nietypową lekcję etyki ,,Chcę być lepszy”dla klas I, II, III.
Uczniowie mieli okazję zaprojektować narzędzie do mierzenia zła tzw ,,złomierz'' powstały 
fantastyczne, oryginalne i wyjątkowe projekty dzieci, a działanie tych maszyn i przyrządów 
potwierdzał jednoznacznie, że dzieci w Czerwonce wiedzą już dużo na temat zła i dobra i jak my 
wszyscy potrzebują dobroci, bezpieczeństwa i etyki na co dzień.

W ramach projektu  powstały w klasach i na korytarzu szkolnym gazetki reklamujące 
projekt, planowane są konkursy plastyczny i literacki, oraz dalsza realizacja scenariuszy z etyki.

30 III 2015 r zaprosiliśmy do naszej szkoły wychowanków Publicznego Katolickiego 
Specjalnego Ośrodka Edukacyjno – Wychowawczego w Kruzach na ,,Wiosenne spotkanie” 
podczas, którego odbyły się wielkanocne warsztaty integrujące dzieci z klas I-III z młodzieżą z 
Kruz. 
 Wszystkie dokonania będą podsumowane na planowanym KONGRESIE ETYCZNYM  w 
kwietniu 2015r. w obecności zaproszonych gości i klas I-III z pozostałych szkół gminy Biskupiec.
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Opracował lider projektu w SP Czerwonka 
mgr Brygida Anna Cicholska

Spotkanie nauczycieli uczących w klasach I-III SP w Czerwonce z koordynatorem P. Bożeną Osik z
W-M ODN. Październik 2014

Spotkanie koordynatora z rodzicami. Październik 2014r

Wspólna lekcja klas I-III ,,Chcę być lepszy” Styczeń 2015



Etyka-Profilaktyka wśród najmłodszych. Grudzień 2014



Warsztaty dla rodziców podczas spotkania w szkole. Luty 2015 

Integracyjne spotkanie uczniów klas I-III  SP w Czerwonce z wychowankami Publicznego
Katolickiego Specjalnego 

Ośrodka Edukacyjno -Wychowawczego w Kruzach - 30 marca 2015.


