
Za nami Tydzień Dobrych Relacji w Ekonomiku realizowany w ramach 

kampanii "Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo" fundacji  "Dbam o Mój 

Zasięg". Tytułowa szkoła odpowiedzialna cyfrowo to, jak przypomina Fundacja 
„Dbam o Mój Zasięg”, „wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których 

wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i 

świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią internetu”. Jeszcze prościej 

rzecz ujmując, chodzi o równowagę między życiem wirtualnym a realnym.  

 

W czerwcu Pzs nr 1 przystąpił do projektu szkół odpowiedzialnych cyfrowo z 

inicjatywy szkolnej - Kulturalne Wagary. 

 

Tydzień Dobrych Relacji został zorganizowany w naszej szkole po raz pierwszy.  

Każdy dzień odbywał się pod innym hasłem. Cały tydzień obfitował w różnego typu 

atrakcje, ponadto uczniowie byli zwolnieni z wszelkich form sprawdzania wiedzy. Był 

to tydzień bez sprawdzianów i kartkówek.  

 Na 1 i 2 lekcji każdego dnia wybrani nauczyciele pozdrawiali w swoim stylu uczniów 

przez radiowęzeł. Wprawiało to Wszystkich w doskonały nastrój. Z kolei na 3 i 4 

lekcji w całym tygodniu zajęcia odbywały się wg harmonogramu Tygodnia Dobrych 

Relacji . Pierwszego dnia w celu integracji klasy uczniowie jako jeden zespół tworzyli 

swój wizerunek na kartkach papieru, kolejnego dnia skupiliśmy się na ważnej relacji 

wychowawcy - wychowankowie, wszystkie klasy piły herbatkę z wychowawcą. Tego 

dnia również uczniowie byli zwolnieni z obowiązku noszenia mundurków, w zamian 

obowiązywał strój elegancki. Wszyscy uczniowie wzięli udział w sesji klasowej  na 

tzw. ściance. Środa była dniem kiedy nastąpiła zamiana ról. Uczniowie prowadzili 

zajęcia, nauczyciele zasiedli w ławkach.  Kolejny dzień upłynął pod hasłem „Czułe 

słówka - czyli potężna siła słowa”. Nauczyciele prowadzili zajęcia wg scenariusza 

lekcji przygotowanego przez szkolnych pedagogów. Następnie cała społeczność 
szkolna mogła  przekonać się jak dobrze zna szkołę rozwiązując quiz z wiedzy o 

szkole. Piątek był dniem offline. Uczniowie przygotowali strefy gracza, było 

szaleństwo planszówek i gier karcianych. Ponadto każdego dnia na długiej przerwie  w 

holu odbywał się koncert życzeń, który okazał się fantastycznym pomysłem.  

To był naprawdę wyjątkowy czas, pełen pozytywnych emocji i wielu wrażeń. Czas 

spędzony w szkole trochę w innej formie pozwolił uczniom nawiązać nowe kontakty, 

zacieśnić więzi już istniejące oraz zwyczajnie poprawić relacje.  

Wierzymy, ze ten tydzień przyniósł wiele dobra. Relacja między uczniami była 

priorytetem, ale nie zapominajmy, ze relacja uczeń - nauczyciel również mocno 

zyskała podczas tego wyjątkowego tygodnia.  

O fantastycznym przyjęciu tego tygodnia świadczyły liczne komentarze młodzieży i 

nauczycieli  oraz uśmiech ma twarzach całej społeczności szkolnej. Uświadomiliśmy 

sobie jaką pułapką może okazać się wirtualny świat jeśli się w nim zatracimy i jak 

ważne są dobre relacje w tzw. realu. Bardzo się  cieszymy, ze cel jaki założyliśmy 

został osiągnięty.  

Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie i świetną zabawę.  
 

Anna Pellowska-Rak, Wiesława Szyc oraz Ewelina Czapiewska. 
 


