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GENEZA

• 1997 rok – opracowanie programu 
„Przyjaciele Zippiego“ przez psychologów i 
pedagogów angielskiej organizacji 
charytatywnej Partnership for Children;

• 1998 rok – pilotaż programu w przedszkolach 
w Danii. (Celem programu było nauczenie 
dzieci różnych umiejętności społecznych.) 
Pierwsza ewaluacja;

• 2000 rok – wszechstronna korekta programu. 
Pilotaż w Danii i na Litwie. Ponowna 
ewaluacja;

• 2004 rok – otrzymanie przez Centrum 
Metodyczne Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej w Warszawie propozycji 
sprawdzenia programu w Polsce;



GENEZA

• 2005 rok 
– dokonanie przez polskich psychologów i 

pedagogów szczegółowej analizy programu z 
uwzględnieniem treści, zastosowanych metod, 
przydatności w wychowaniu przedszkolnym i 
edukacji wczesnoszkolnej, zgodności z podstawą 
programową;

 
– udział 3-osobowego zespołu z Polski w szkoleniu 

dla trenerów programu w Wielkiej Brytanii;

– pilotaż programu w warszawskich przedszkolach. 
Przekazanie raportu do MEN. Otrzymanie 
aprobaty na wdrażanie programu w polskich 
przedszkolach i szkołach podstawowych;

– pierwsze szkolenie dla trenerów programu z 
różnych województw Polski zorganizowane przez 
CMPPP w Warszawie;



GENEZA

• 2006 rok 

– ukończenie szkolenia dla trenerów międzynarodowego programu 
„Przyjaciele Zippiego” przez nauczyciela-konsultanta RODN i IP 
„WOM” w Rybniku (p. Sylwię Bloch)

– prowadzenie przez trenera (p. Sylwię Bloch) bezpłatnych szkoleń dla 
nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 
przygotowujących ich do realizacji programu.



GENEZA

Program opowiada o grupie przyjaciół, a Zippi to patyczak, 
ulubieniec jednego z chłopców.

Zippi z Przedszkola nr 42 w Rybniku



CELE

• Kształtowanie i rozwijanie kompetencji psychospołecznych        
i emocjonalnych u dzieci.

• Doskonalenie relacji dzieci z innymi osobami.

• Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami        
i problemami oraz wykorzystywania nabytych umiejętności       
  w codziennym życiu.



CELE

Program uczy dzieci:
• jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać,

• jak mówić to, co chce się powiedzieć,

• jak słuchać uważnie,

• jak prosić o pomoc,

• jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie,

• jak radzić sobie z samotnością,



CELE

• jak mówić przepraszam,

• jak radzić sobie w sytuacji, kiedy jest się krzywdzonym,

• jak rozwiązywać konflikty,

• jak radzić sobie ze zmianą i stratą, 

• jak adaptować się do nowych sytuacji,

• jak pomagać innym.



CZAS  TRWANIA

Program realizowany jest w trakcie jednego roku szkolnego. 
Obejmuje on cykl 24 spotkań pogrupowanych w 6 części 
tematycznych:

Ø Uczucie
Ø Komunikacja
Ø Nawiązywanie i zrywanie więzi
Ø Rozwiązywanie konfliktów
Ø Przeżywanie zmiany i straty
Ø Dajemy sobie radę

Każdą z nich rozpoczyna opowiadanie zilustrowane zabawnymi 
obrazkami oraz uzupełnione różnorodnymi zadaniami, takimi jak: 
odgrywanie ról, rysowanie, ćwiczenia muzyczno-ruchowe.

Program w szczególności przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 
pięciu do siedmiu lat. Najczęściej realizowany jest w 
przedszkolach w grupie pięciolatków czy sześciolatków lub w 
szkole podstawowej w klasie I. 



ZAANGAŻOWANE  ŚRODKI

Osobowe
Udział nauczyciela w szkoleniu dla realizatorów programu. 
Szkolenie obejmuje 4 spotkania. Łączny czas - 24 godziny.

Materialne
Zakup, przez każdą placówkę realizującą program, materiałów 
(scenariuszy zajęć, kart pracy, poradników dla nauczycieli               
i rodziców, ilustracji do opowiadań, plakatów) z Centrum 
Pozytywnej Edukacji w Warszawie w cenie 500 zł.



ETAPY WDRAŻANIA

Zadania trenera

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie przez trenera 
spotkania informacyjnego dla dyrektorów i 
nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem 
programu „Przyjaciele Zippiego” w swojej 
placówce. 

2. Rekrutacja do programu do końca września 
danego roku szkolnego.

3. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli-
realizatorów programu:
– przygotowanie do prowadzenia zajęć – 12 godzin,
– trzy spotkania superwizyjne po 4 godziny.

4. Wręczenie nauczycielom zaświadczeń 
upoważniających ich do realizacji programu. 
(Zaświadczenia przygotowano wg wzoru 
Partnership for Children- organizacji, w której 
opracowano program.)



ETAPY WDRAŻANIA

5. Przekazanie nauczycielom pakietu materiałów zawierającego scenariusze 
zajęć, poradnik dla nauczyciela, poradnik dla rodzica, karty pracy, 
ilustracje do opowiadań zawartych w scenariuszach, plakaty.

6. Podsumowanie ewaluacji dokonanej przez nauczycieli. Sporządzenie 
raportu i wysłanie go do Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie 
(jedynej w Polsce centralnej placówki koordynującej wdrażanie programu 
w kraju, po likwidacji CMPPP.)



ETAPY WDRAŻANIA

Zadania nauczyciela

1. Udział w szkoleniu obejmującym:
– przygotowanie do prowadzenia zajęć – 12 godzin,
– trzy spotkania superwizyjne po 4 godziny.

2. Poinformowanie rodziców o programie i uzyskanie pisemnej zgody na 
jego realizację.

3. Umożliwienie trenerowi programu przeprowadzenia monitoringu zajęć.

4. Prowadzenie zajęć w ramach programu z dziećmi – 1 spotkanie 
tygodniowo x 45 minut przez 24 tygodnie.



ETAPY WDRAŻANIA

5. Zakończenie realizacji programu do końca roku szkolnego.

6. Podpisanie umowy o zachowaniu praw autorskich.

7. Zrealizowanie programu w całości, z wykorzystaniem proponowanych 
scenariuszy i pomocy.



WYMIERNE  EFEKTY

SUKCESY W REALIZACJI PROGRAMU – NA PODSTAWIE OPINII NAUCZYCIELI, 
UCZNIÓW I RODZICÓW (zebranych w ciągu 5 lat realizacji programu               
w placówkach naszego województwa)

• integracja grupy (klasy)

• wzbogacenie słownika czynnego,

• nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy,

• dochodzenie do kompromisu,

• umiejętność odnajdywania dobrych rozwiązań,

• unikanie zachowań agresywnych,

• uwrażliwienie na krzywdę i cierpienie innych,

• często obserwowalna wzajemna pomoc,

• lepsze przygotowanie do edukacji szkolnej.



WYMIERNE  EFEKTY

Program „Przyjaciele Zippiego” okazał się skuteczny również       
w realizujących go:

• szkołach specjalnych,

• zespole świetlic profilaktyczno-wychowawczych,

• specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnym. 



Dane liczbowe

Rok szkolny Liczba przeszkolonych 
nauczycieli

Liczba oddziałów szkolnych 
i przedszkolnych 

realizujących program

2006/2007 23 13

2007/2008 41 28

2008/2009 27 29

2009/2010 35 38

2010/2011 33 24

Łącznie 159 132

WYMIERNE  EFEKTY



WYMIERNE  EFEKTY

Przeszkoleni nauczyciele realizowali program „Przyjaciele Zippiego”                    
     w placówkach oświatowych następujących miejscowości:

• Rydułtowy,
• Pszów,
• Marklowice,
• Rybnik,
• Wodzisław Śląski,
• Radlin,
• Gliwice,
• Czekanów,
• Czerwionka-Leszczyny,
• Mikołów,
• Gaszowice,
• Łaziska Górne,
• Żory,
• Jastrzębie Zdrój,
• Mszana,
• Godów,
• Zabełków,
• Kędzierzyn Koźle,
• Jejkowice,
• Krostoszowice,
• Świerklany,
• Knurów.



WYMIERNE  EFEKTY

„Pracuję od 25 lat. Wychowałam trójkę dzieci. Szkoda, że dopiero teraz 
poznałam program „Przyjaciele Zippiego”. Program pozwolił mi się wyciszyć, 
nawiązać lepsze relacje z dziećmi, nauczył radzenia sobie z trudnościami dnia 
codziennego. Jest to program nie tylko dla dzieci. Dorośli też zyskują!!!” 
(Barbara- nauczycielka)

„To niesamowite, co się stało. Moje dziecko nie wykonało mojego polecenia, 
więc zaczęłam na nie krzyczeć… A ono patrząc mi prosto w oczy mówi: 
mamusiu, czy ty wiesz, co ja czuję, kiedy tak na mnie krzyczysz? Rozpłakałam 
się, a potem razem posprzątaliśmy.” (Katarzyna- mama)



WYMIERNE  EFEKTY



DLACZEGO POMYSŁ WARTO 
KONTYNUOWAĆ

Udział w zajęciach programu:

• pomaga w przekraczaniu progu szkolnego,

• przygotowuje do funkcjonowania w nowym 
środowisku,

• wyposaża w umiejętności psychospołeczne 
potrzebne do radzenia sobie z trudnościami,

• rozwija samodzielność,

• realizuje treści podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej.



FOTOREPORTAŻ

Przedszkole Publiczne nr 10 w Rybniku



FOTOREPORTAŻ

Przedszkole Publiczne nr 10 w Rybniku



FOTOREPORTAŻ

Przedszkole Publiczne nr 10 w Rybniku



UWAGA !

Rodzice wszystkich uczniów, których podobizny znajdują się na 
zdjęciach wyrazili zgodę na ich publikację.

Stosowne oświadczenia znajdują się w dokumentacji 
przedszkola.
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