
Projekt realizowany 

w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Szamotułach 

CoResolve



Warsztaty metody CoResolve w 
ramach projektu „Trudny temat 
weź to na warsztat” odbyły się w 
Szamotułach 
w Szkole Podstawowej nr 1 

Grupa projektowa 

składa się z 21 

uczniów klas IV, V 

i VI.

Opiekunem grupy  

jest Paweł Biedny.



Grupa projektowa 



Szefowie 

grupy 

projektowe

j 



I etapem działań było szkolenie. Odbyło 

się w lutym, naszym trenerem została 

Małgosia Borowska .

Małgosia i 

Ja po 

warsztatach

; jak widać 

zadowoleni 

jesteśmy .



Intensywne warsztaty 

trwały 6 godzin w 

blokach, nad którymi 

czuwała Małgosia .

Relacja z warsztatów. 











„ 

CHODZONY”



 Warsztaty się skończyły!!! 

 Grupa projektowa najpierw postanowiła podzielić 

się tym, czego się nauczyła z innymi.

Uczniowie razem ze mną omawiali metodę na 

zajęciach wychowawczych, upowszechniali taki 

sposób prowadzenia dyskusji oraz dochodzenia 

do kompromisu. Sami sobie postawili zadanie, 

aby przekazać koleżankom i kolegom swoje 

doświadczenia związane z poznaniem metody i 

szkoleniem „uczyli innych, jak się spierać”. 



Zajęcia na lekcjach wychowawczych 





PLUSY 

 Cudownie „ otwiera” uczestników , daje 
możliwość wypowiedzi  na różne tematy, a 
także uczy , że nie trzeba myśleć tak jak  
większość, tylko argumentować tak swoje 
zdanie, aby przekonywać do niego innych. 
Metoda uczy asertywności, a także tolerancji 
dla zdania innych osób przy zachowaniu 
swojego. Utrwala demokrację wśród ludzi. Ma 
w sobie pewien element uniwersalności 
pasujący do różnych „ trudnych tematów”, 
przede wszystkim daje poczucie, „ że zdania 
odrębne - inne są wysłuchiwane”.



MINUSY

Jeśli trafi się grupa „ 

zamknięta”, 

nieskłonna do 

dyskusji, do 

wypowiadania swoich 

opinii, metoda może 

być trudna do 

zrealizowania.



 Uczniowie z tematów, które okazały się trudne, 
postanowili zmierzyć się z tematem „inności” osób. 
Podeszli do problemu lokalnie. Postanowili przyjrzeć 
się historii innych ludzi, którzy mieszkali w naszym 
małym miasteczku. Poznali na lekcjach muzealnych 
historię Żydów szamotulskich i Braci czeskich, którzy 
osiedli w Szamotułach. Uczniowie postanowili 
wykonać lapobooki na temat innych narodowości i 
religii, które zostały zaprezentowane na wystawie o 
wielokulturowości. W wywiadzie przygotowującym 
tematem trudne okazały się agresja i przemoc słowna 
szczególnie w Internecie . Temat „ ewoluował”, 
uczniowie doszli do wniosku, że dużo problemów 
bierze się z niewiedzy o innych ludziach, dlatego w 
tym roku postanowili „oswoić” właśnie to zagadnienie.



Wizyta w Meczecie i 

Synagodze – Poznań 

marzec 2017 



zajęcia z 

lapbookami



Poznanie „Innych” szamotulan – Bracia 

czescy 



Poznanie „ Innych” szamotulan . Ślady 

Żydów i Niemców w naszym mieście . 

Wycieczki edukacyjne 





Notatki graficzne 



Dziękuję za uwagę 

Paweł Biedny 


