
 

Korona Wychowania - program edukacji obywatelskiej 
Projekt współfninansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 
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SZKOLENIE METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI 

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo i Niepubliczne Centrum Kształcenia Praktycznego serdecznie zapraszają 

nauczycieli starszych klas (6, 7) szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych województwa 

lubelskiego oraz województw sąsiednich na bezpłatne szkolenie metodyczne, przygotowujące do realizacji 

nowej wersji programu wychowawczego Korona Polskiego Wychowania, mającego swoją premierę we 

wrześniu 2017 roku pt.:  

 
 
Termin szkolenia: 11- 14 czerwca 2017 r. 

Miejsce: Centrum Dobrego Wychowania, Motycz Leśny 51  (15 km od Lublina) www.cdw.edu.pl 

Gwarantujemy: zajęcia szkoleniowe przygotowujące do realizacji programu, zakwaterowanie i wyżywienie, 

materiały szkoleniowe, częściowy zwrot kosztów podróży, certyfikat poświadczający udział w szkoleniu, 

certyfikat poświaczający udział w konferencji. 

Zgłoszenia i informacje: do 26 maja, marta.szaro@fsd.lublin.pl; tel. 663 498 658  

Program zawiera: 

 Wprowadzenie w tematykę długofalowego programu oddziaływań - Korona Polskiego Wychowania, 

którego premiera została przewidziana na wrzesień 2017 roku; 

 Prezentacja platformy internetowej do obsługi programu wychowawczego; 

 Warsztaty poświęcone budowaniu silnych, zgranych zespołów klasowych, które nakierowane są na 

realizację wspólnych celów, będących częścią ogólnoszkolnego programu wychowawczego;  

 Rozwój zainteresowań uczniów poprzez odpowiednie dobieranie dla nich zadań; 

 Zwiększenie motywacji do nauki oraz zainteresowanie uczniów wiedzą przedmiotową poprzez 

wykorzystanie ciekawych  i skutecznych metod rozbudzania pasji;  

 Wypracowanie partnerstw z nauczycielami szkół litewskich, także biorących udział w szkoleniu. 

 

Korona Polskiego Wychowania – pomysł wychowawczy z klasą ! 

 

http://www.cdw.edu.pl/
mailto:marta.szaro@fsd.lublin.pl
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Program szkolenia: 

Niedziela, 11.06.2017r. 

Przed południem Zakwaterowanie w Centrum Dobrego Wychowania 

Po południu 14.00 - obiad na rozpoczęcie 

16.00 - Wprowadzenie w tematykę szkolenia 

Prezentacja metodologii nowej wersji programu Korona Polskiego Wychowania 

Wieczorem Prezentacja szkół, które reprezentują uczestnicy szkolenia 

Poniedziałek, 12.06.2017r. 

Przed południem Diagnostyka klasy - jak poprawnie wdrożyć program wychowawczy w klasie?  

Po południu System budowania motywacji do realizacji programu wychowawczego wśród 

uczniów 

Wieczorem Prezentacja warsztatów z oferty Centrum Dobrego Wychowania - 

Matematyczny Escape Room (Uczniowie rozwiązują serię zagadek matematycznych na 5 stanowiskach, jedno z 

tych stanowisk to tytułowy escape room, z którego można wydostać się tylko jeśli rozwiążemy je dobrze w ograniczonym czasie, 

na kolejnym trzeba będzie rozwiązać zagadki w laboratorium, na innym zbudować model oraz rozwiązać Matematyczną Grę 

Komunikacyjną) 

Wtorek, 12.06.2017r. 

Przed południem Firma Młodzieżowa i Giełda Zadań - metody aktywizujące uczniów do działania 

Po południu Układanie Semestralnego Programu Działania - jak wykorzystać talenty 

i predyspozycje uczniów do projektowania działań na rzecz społeczności lokalnych? 

Wieczorem Prezentacja warsztatów z oferty Centrum Dobrego Wychowania - 

Wybory w Mieście M (Gra będąca symulacją wyborów samorządowych. Uczniowie wcielają się w rolę polityków i 

podejmują decyzje o sposobach rozwiązania problemów Miasta M. Warsztat bardzo dobrze wpisuje się w program przedmiotu 

WOS, ale także uczy aktywności obywatelskiej) 

Środa, 12.06.2017r. 

Przed południem Konferencja w Lublinie 

(9.30 - Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, ul. Podwale 11) 
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Szczegółowe informacje: 

Szkolenie jest bezpośrednio związane z prezentacją programu Korona Polskiego Wychowania. Jest to nowa 

wersja programu realizowanego od 2012 roku na terenie województwa lubelskiego. W ostatnich pięciu latach 

program z sukcesem realizowało 110 klas. W obecnej formie, dzięki wprowadzeniu elektronicznego systemu 

zarządzania programem (przy użyciu platformy internetowej), swoim zasięgiem może objąć szkoły z terenu 

sąsiednich województw: tj. mazowieckie, podkarpackie, podlaskie oraz świętokrzyskie. Nauczyciele biorący udział 

w programie będą mogli realizować program od września 2017 roku. 

Korona Polskiego Wychowania jest programem wychowawczym skierowanym do starszych klas szkoły 

podstawowej oraz szkół średnich. Jest on szczególnie adresowany do szkół chcących poszerzyć swoją ofertę 

w zakresie inspirowania młodzieży do stałego rozwoju oraz osiągania indywidualnych i grupowych sukcesów. 

W wersji podstawowej trwa on dwa lata, a jego celem jest zdobycie przez klasę biorącą udział w programie 

emblematu (nagrody) Korona Polskiego Wychowania. Realizacja programu w trzecim roku, to zdobywanie tak 

zwanej Korony Innowacyjnej Nauki. Rok ten skupia się na osiąganiu sukcesów przez klasę oraz poszczególnych 

uczniów w zakresie programu dydaktycznego. Trzeci rok programu jest rokiem nieobowiązkowym. Mogą go 

realizować klasy, które wcześniej zdobyły nagrodę Koronę Polskiego Wychowania. Po każdym semestrze, po 

spełnieniu wymogów programu klasa otrzymuje Perłę do Korony, czyli certyfikat potwierdzający właściwą 

realizację programu.  

Obsługa programu odbywa się głównie przy pomocy platformy internetowej. Platforma jest miejscem zapisu 

planowanych inicjatyw oraz rozdzielania większych zadań pośród uczniów z całej klasy. Uczniowie mają stały 

podgląd swoich działań i w każdej chwili mogą wygenerować pisemne poświadczenie swoich kompetencji 

(CV w formacie PDF). 

Na szkolenie zostają zaproszeni nauczyciele z Litwy i z Polski. Uczestnicy szkolenia zapoznają się szczegółowo 

z metodą Firmy Młodzieżowej i zasadami budowania klas szkolnych w prężnie działający zespół, na czele którego 

stanie Prezes Firmy Młodzieżowej, wybrany wśród uczniów. Nauczyciele dowiedzą się, jak wykorzystywać 

zainteresowania, talenty młodzieży i na ich podstawie budować programy edukacji obywatelskiej młodzieży. 

Czas szkolenia będzie czasem wymiany doświadczeń między poszczególnymi nauczycielami oraz czasem 

projektowania i zawiązywania partnerstw między nauczycielami z Litwy i Polski. Zakończeniem szkolenia będzie 

zorganizowana konferencja, na którą zostaną zaproszeni nauczyciele i dyrektorzy województwa lubelskiego. 

W czasie konferencji zostaną zaprezentowane przygotowane przez nauczycieli Polskich i Litewskich strategie 

działania i pomysły na efektywne wdrożenie programu. 


