
 
 

 
METRYKA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH EWIDENCJA W ZSO NR 5 W GDAŃSKU rok szkolny 2022/2023 

Nazwa projektu (kontynuacja z roku szkolnego 2021/22) 
Szkolny projekt profilaktyczno – medialny: "Dialog międzypokoleniowy jako czynnik chroniący nastolatka - powered by Akademia Dynamiczna 
Tożsamość (adT)" 
Szkolna kampania społeczna: Czego teraz nastolatek potrzebuje od dorosłych, aby poczuć się lepiej? 
Forma: sonda dziennikarska  

Odbiorcy  Społeczność szkolna oraz zainteresowane osoby dobrem dziecka, a w szczególności: uczniowie, ich nauczyciele, wychowawcy, psycholog, 

pedagog szkolny, nauczyciele wspomagający oraz rodzice. 

Data realizacji 2.11.2022 do 23.06.2023 (Trwa od 03.2022 z możliwością kontynuacji). 

Czas trwania Ponad 7 miesięcy. 

Cel/ cele 

wychowawczo-

profilaktyczne 

Celem projektu jest wzmocnienie dialogu międzypokoleniowego i podmiotowości ucznia widziane jako czynnik chroniące nastolatka.  

1. Wzmocnienie dialogu międzypokoleniowego opartego na aktywnym słuchaniu, szacunku i adekwatnej reakcji widzianych jako czynnik 

chroniący ucznia w środowisku szkolnym. 

2. Wsparcie nastolatka (każdego), danie mu głosu, aby wyraził swoją potrzebę i czuł się usłyszany przez dorosłych. 

3. Wzmocnienie poczucia wpływu na rzeczywistość nastolatka poprzez inicjowanie dialogu międzypokoleniowego. 

4. Uwrażliwienie dorosłych na różnorodne potrzeby różnorodnych uczniów - bez względu na narodowość – w obecnej sytuacji geopolitycznej, 

czasie niepewności i lęku. 

Cele zgodne z założeniami programu wychowawczo-profilaktycznego ZSO NR 5 w Gdańsku na rok szkolny 2022/2023.  

Metoda pracy Praca metodą projektu: warsztatowa praca (dziennikarsko-medialna) z uczniami, z otoczeniem (nauczyciele, rodzice); z elementami arteterapii, 

profilaktyki. 

Realizator/prowadzący Nauczyciele - Beata i Onno Staszyńscy-Hansen (Akademia Dynamiczna Tożsamość (adT)) 

Osoba odpowiedzialna 

z ramienia ZSO nr 5 

(wsparcie) Dyrektor - p. B. Czaja.  

                    Pedagog szkolny - p. H. Weiss. 

Partnerzy  zewnętrzni Fundacja Citizen Project (Gdańsk) 

Proszę załączyć opis/ 

konspekt projektu 

Konspekt projektu: (etap 1) Warsztaty, spotkania robocze z uczniami. Kontynuacja założeń kampanii, formy. (etap 2) Przeprowadzenie sondy 

wśród dorosłych. (etap 3) Praca redakcyjna nad audycją czyli wynikami i prezentacja online. Dyskusja (opcjonalnie) offline/ online. Poszerzona w 

miarę możliwości Miasta Gdańsk. (etap 4) Publikacja online wyników (pilotażowe projekty szkolnego radia Laboratorium Dialogu). (etap 5) 

Publikacja wypracowanych refleksji, obserwacji i rekomendacji jak wzmacniać triadę wychowawczą (nauczyciel-uczeń-rodzic) poprzez konkretne 

działania dydaktyczno-wychowawczo-projektowe. 

 


