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DROGA NAUCZYCIELKO! DROGI NAUCZYCIELU!   

Zapraszamy Cię do udziału w projekcie społecznym „Jak uczyć się na błędach? Scenariusze lekcji” organizowanym przez Fundację 

Dobra Porażka. Szczegóły znajdziesz na stronie: http://szkola.dobraporazka.pl 

CZYM JEST NASZ PROJEKT? 

Jest to projekt dla nauczycieli i edukatorów, który pomoże im rozmawiać z uczniami o niepowodzeniach, wspierać ich rozwój 

poprzez wspólne uczenie się na błędach i wyciąganie z nich wniosków. 

Przedmiotem projektu jest stworzenie i przetestowanie scenariusza lekcji dla dzieci i młodzieży, aby umiały radzić sobie z 

niepowodzeniami. Scenariusz będzie bezpłatnie udostępniony wszystkim nauczycielom. 

PO CO SIĘ TYM ZAJMUJEMY? 

Błędy są częścią codzienności – popełnia je każdy, a ukrywane powodują stres i spadek samooceny. Nauka na błędach jest bazą 

innowacyjności i przedsiębiorczości, pomaga chronić ludzi i biznes. Brakuje narzędzi i odwagi do otwartego rozmawiania na temat 

swoich niepowodzeń, tak w szkole i życiu prywatnym, jak w firmach i instytucjach. 

CO ZYSKASZ UCZESTNICZĄC W PROJEKCIE? 

• dowiesz się, jak dzięki wiedzy wyniesionej z popełnionych błędów można uczyć się szybciej, efektywniej, odkrywać nowe 

możliwości i budować wiarę w siebie 

• uświadomisz sobie i swoim uczniom wartość rozmowy o błędach swoich i cudzych, prowadzonej bez wzbudzenia konfliktów i 

poczucia winy, pozwalającej budować nowe wartości 

• zbudujesz jeszcze większą odwagę swoich uczniów, jak i u siebie do eksperymentowania i popełniania błędów, w celu 

poszukiwania najlepszych pomysłów na wspieranie rozwoju 

• rozszerzysz bazę umiejętności i pulę narzędzi dydaktycznych swoich i innych nauczycieli 

KOGO ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU? 

Wszystkich nauczycieli, edukatorów warszawskich, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą szkolną. 

Udział w projekcie jest bezpłatny dzięki finansowaniu z Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawa 

KTO JEST ORGANIZATOREM? 

Projekt organizowany jest przez Fundację Dobra Porażka, której celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osób, grup i 

organizacji dzięki wykorzystaniu doświadczeń wyniesionych z popełnionych błędów oraz przeżytych niepowodzeń i porażek. 

JEŚLI CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ: 

  

1. Uzgodnij z dyrekcją Twojej szkoły możliwość przeprowadzenia lekcji próbnej w październiku 

2. Wejdź na stronę http://szkola.dobraporazka.pl  

3. Zapoznaj się z regulaminem 

4. Zgłoś się wypełniając formularz rejestracyjny 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 9.09.2019 

Informacje o zakwalifikowaniu się do programu będą przesłane do dnia 15.09.2019 na adres mailowy podany w formularzu. 

Ewentualne pytania dotyczące projektu prosimy kierować do menedżera projektu: alicja.gniewek@dobraporazka.pl 

  

http://szkola.dobraporazka.pl/
http://szkola.dobraporazka.pl/
mailto:alicja.gniewek@dobraporazka.pl


 

 

 Fundacja Dobra Porażka       
ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk         poczta@dobraporazka.pl  

KRS: 758134, NIP: 5842779216          www.dobraporazka.pl 

 

 

 

HARMONOGRAM PROJEKTU 

 


