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• prezentacja dotychczasowych systemów edukacyjnych oraz  praktyk 

dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w Wielkiej Brytanii  
i w Polsce, 

• ocena bazowa sytuacji socjalnej, rodzinnej i szkolnej w obydwu regionach 
partnerskich, 

•  opracowanie definicji: rodzina niewydolna  wychowawczo, 

• zapoznanie partnerów z polskim systemem oświaty (wizyty  
w radomskich placówkach oświatowych), 

• wizyta u prezydenta miasta Radomia : omówienie kluczowych dla obu 
regionów kwestii dotyczących polityki edukacyjnej. 

 



 

Spotkanie partnerów 
projektu 

Wizyta w PSP Nr 17   



 

Spotkanie z wiceprezydentem 
miasta Radomia Prezentacja systemów edukacji 



 
 Spotkania z rodzinami „Szkoła dla rodziców” 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17  

• wzajemna wymiana doświadczeń, 

• omówienie prawidłowych relacji w rodzinie, 

•  efektywne poszukiwanie pracy – sztuka autoprezentacja, możliwości 
podnoszenia kwalifikacji, 

• budowanie właściwego modelu wychowawczego 

• potrzeby matek i ich oczekiwania wobec instytucji państwowych, 

• terapia grupowa z rodzinami - praca z psychologiem, 

• podnoszenie poziomu własnej samooceny, 

• rola ojca w rodzinie, 

• wielopokoleniowość (zalety i wady). 



 Spotkania z rodzinami  
Integracja, rozmowy o problemach… 



 Spotkania z rodzinami  
…indywidualne spotkania z psychologiem 



 Spotkania z rodzinami  
…wzmacnianie poczucia własnej wartości 



Wnioski ze spotkań z rodzinami: 

1. Ogromna potrzeba spotkań integracyjno – doradczych z rodzinami 
/systematyczność spotkań/. 

2. Ukazywanie prawidłowych relacji w rodzinie, budowanie właściwego 
modelu wychowawczego. 

3. Spotkania z matkami jako ważny element podniesienia własnej 
wartości. Motywowanie do podnoszenia swoich kwalifikacji. 

4.  Wszystkie działania i aktywności powinny być realizowane całymi 
rodzinami /dzieci i rodzice/, wpływa to motywująco na dziecko                  
i mobilizująco na rodziców. 

5. Ogromna potrzeba spotkań terapeutycznych z psychologiem. 
 



Praktyki zawodowe w 
Wielkiej Brytanii   



 

Zajęcia rodzinne   



 

 • poszerzenie wachlarza oddziaływań polisensorycznych  
w procesie dydaktycznym w szkole, 

• potrzeba włączania rodziców i opiekunów w działania  odbywające 
się w placówkach edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych, 

• zintensyfikowanie oddziaływań szkoły w zakresie współpracy                     
z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, 

• konieczność objęcia wszechstronną opieką socjalno 
- edukacyjną kobiet od momentu zajścia w ciążę, 

• zwiększenie liczby nauczycieli wspomagających w każdego 
rodzaju placówce dydaktyczno-wychowawczej, zwłaszcza na 
pierwszym etapie kształcenia, 

• pozyskanie większych środków finansowych na doposażenie sal 
lekcyjnych i gabinetów terapeutycznych 

 

 

 

 

 



Praktyki zawodowe w Polsce: 

 

• Publiczne Przedszkole nr 12 

• Ogródek Jordanowski 

• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 

• Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

  



  

Zajęcia edukacyjne-
ogólnorozwojowe  



 

Zajęcia wspomagające 
rozwój fizyczny i ruchowy 

dzieci 



Zajęcia z terapii pedagogicznej  

Zajęcia rytmiczno-
ruchowe 



 

Zajęcia plastyczne 



 

Zajęcia terapeutyczne   



 

Zajęcia ogólnorozwojowe 
w „zerówce”   



 

Tematyka spotkania: 

• zapoznanie z zakresem zadań Ośrodka, 

• omówienie systemu wspomagania nauczycieli, 

• zapoznanie z ofertą edukacyjną dla nauczycieli, 

• zaprezentowanie osiągnięć, 

• ewaluacja wizyty. 

 

 



 



 

Ostatnie chwile praktyk w Polsce 



Spostrzeżenia praktyków  

z Wielkiej Brytanii 

 
 

 

Nasze mocne strony: 

- profilaktyka logopedyczna w przedszkolu (objęcie zajęciami  

       specjalistycznymi wszystkich przedszkolaków) 

- formuła organizacyjna (darmowy) Ogródka Jordanowskiego oraz    

        przyjazna atmosfera dla wychowanków 

- zajęcia socjoterapeutyczne, relacje z prowadzącymi, wspaniała atmosfera 

 

Nasze słabe strony: 

- dzieci mają narzucane zajęcia, nie mają możliwości wyboru 

     - mało kreatywności, narzucana forma aktywności i sposób wykonania  

       zadania 

- rzadkie włączanie rodziców np. w działania szkolne 



 

• roll-up, 

• plakaty, 

• kalendarzyki. 



Uruchomienie strony internetowej 



Wytyczne na drugi rok projektu  

1. Opracowanie  procedury wprowadzenia programu 
interwencyjnego do szkół.  

2. Wprowadzenie programu do szkół radomskich. 
3. Wykonanie publikacji z innowacyjnymi rozwiązaniami 

w zakresie edukacji socjalnej  oraz pracy z uczniami 
mającymi niepowodzenia szkolne oraz ich rodzinami. 


