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Dobre praktyki 
SZCZĘŚCIE 
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1/ Kontekst 

Opisywanie uczuć i pojęć abstrakcyjnych, co przysparza uczniom niesłyszącym znacznych 

trudności. 

2/ Cele 

Inicjatywa ma na celu promowanie w społeczności szkolnej AEJD pozytywnego myślenia, radości 

z codziennych chwil oraz dzielenia się momentami, które dają szczęście i nadają życiu sens. 

Chcielibyśmy w społeczności szkolnej AEJD wypracować kulturę smakowania życia – umiejętność 

dostrzegania pozytywnych doświadczeń i czerpania z nich radości. W tym celu będziemy 

promować czerpanie radości z codziennych chwil, dzielenie się pozytywnymi doświadczeniami z 

rodziną i przyjaciółmi, umiejętność przenoszenia się myślami w inne miejsca, wspominanie i 

przeżywanie na nowo radosnych wydarzeń, dzielenie się sukcesami i osiągnięciami, wyrażanie 

siebie i swoich talentów oraz skupianie uwagi na magicznych chwilach. 

Pamięć o radosnych momentach życia wzbogaca codzienność, dlatego chcielibyśmy, by każdy z 

nas stał się swoistym wehikułem szczęścia. 

Nauczyciele odpowiedzialni: Eunice Freitas, Sara Carvalho, José Palma 

Nauczyciele zaangażowani w aktywności: nauczyciele edukacji wizualnej i języka portugalskiego, 

Rui António prowadzący kurs zawodowy z multimediów oraz nauczyciele odpowiedzialni z 

biblioteki EB2,3 Santo António – José Palma i Sara Carvalho. 

Uczestnicy projektu: uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych pierwszego, drugiego i trzeciego 

stopnia i szkół ponadpodstawowych, oraz nauczyciele i pracownicy wszystkich szkół AEJD. 

http://aejdfaro.pt/
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3/ Rozwijanie dobrych praktyk 

Data Nauczyciel 

odpow. 

Aktywność Miejsce Grupa docelowa 

4-8 

kwietnia 
Guiomar 

Prezentacja materiałów 

związanych z tematem: 

« Jak urzeczywistniać 

szczęście? » 

EB2,3 Santo 

António 
Uczniowie 2. i 3. cyklu 

4-8 

kwietnia 
Fátima 

Wystawa figurek z gliny 

związanych z tematem: 

« Radość życia » 

EB2,3 Santo 

António 
Uczniowie 2. i 3. cyklu 

4-8 

kwietnia 
Dólique 

Konkurs plakatów 

związanych z tematem 

« Czym jest szczęście? » 

EB2,3 Santo 

António 
Uczniowie 2. i 3. cyklu 

4-8 

kwietnia 

Sara e 

Eunice 

Prezentacja myśli i 

poematów na temat 

szczęścia 

EB2,3 Santo 

António 
Uczniowie 2. i 3. cyklu 

9 marca Eunice 

 

Eksplorowanie historii 

« Wielkie małe rzeczy » 

 

EB2,3 Santo 

António 

Niesłyszący uczniowie 2. i 

3. cyklu 

 

7-17 

marca 

Uczniowie 

kursu 

zawodowego 

z 

multimediów 

(12-13) 

+ Sara 

Gromadzenie świadectw 

tego, czym jest szczęście, 

na potrzeby 

filmu/dokumentu 

« Szczęśliwe twarze » 

Wszystkie 

szkoły AEJD 
Cała społeczność szkolna 

5-6 

kwietnia 
 

Prezentacja filmu 

« Szczęśliwe twarze » 

Auditorium 

EB2,3 Santo 

António 

Uczniowie 2. i 3. cyklu 

oraz nauczyciele 

 

4/ Ocena dobrych praktyk 

Dzielenie się odczuciami w gronie osób słyszących, uczniów niewidomych i niesłyszących, 

nauczycieli i asystentów, a także pracowników administracyjnych społeczności szkolnej. 

Kluczowym słowem jest włączenie. Każdy jest inny, lecz wszyscy są równi. Wszyscy odczuwamy 

to samo. 
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