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Wołów, dnia 02.03.2022 r.  

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej                      

w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie oraz doradca 

metodyczny nauczania języka polskiego informują, że dnia 03.03.2022 na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie odbędzie się polsko – ukraińskie spotkanie 

integracyjne dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Spotkanie ma na celu wzajemne poznanie się polskiej społeczności tej szkoły z uczniami, 

którzy przybyli do Gminy Wołów z terenu dosięgniętej wojną Ukrainy. Ponieważ będzie to pierwsza 

wizyta dzieci ukraińskich w polskiej szkole, chcemy, by przebiegała w formie poznawczo – 

zabawowej, ze szczególną umiejętnością wyrażenia uczucia empatii ze strony polskich uczestników. 

Podczas zajęć różnowiekowej grupy będziemy starali się wszystkim pomóc w zrozumieniu ich 

własnych emocji, emocji innych, przeciwdziałać powstawaniu zaburzeń zachowania. Zajęcia zostaną 

przeprowadzone we współpracy z nauczycielami tej szkoły oraz uczennicą kl. VIII ze Szkoły 

Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Starym Wołowie, która od trzech lat uczęszcza do polskiej 

szkoły. 

 

               POLSKO – UKRAIŃSKIE SPOTKANIE INTEGRACYJNE 

                                            „Wyrażamy emocje”  
 

TERMIN:   03.03.2022 r. (czwartek) godz. 12.30 – 14.30 

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie 

PROWADZĄCA: Danuta Haller wraz z nauczycielami szkoły 

Nadrzędnym celem zajęć jest poszukiwanie pozytywnych wartości.  

DLA UCZESTNIKÓW: 

• zrozumienie własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób, 

• wywołanie chęci działania i podjęcie działania, 

• współdziałanie z innymi uczniami – uczestnikami grupy, 

• pomoc uczniowi w zrozumieniu jego własnych emocji, 

• wskazywanie skutecznych sposobów łagodzenia napięć, 

• pomoc uczniowi  w zrozumieniu potrzeb i emocji innych, uczucie empatii. 

 

Z poważaniem 

 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej                                                          Dyrektor  PODN w Wołowie                                                                   

nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie                                                   mgr Krystyna Adaśko 

        mgr Małgorzata Grzeczkowicz - Mandat 

              

                                

                                                   Doradcy metodyczny nauczania języka polskiego 

                                                                   Danuta Haller     
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