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Dostęp do materiałów możliwy 
jest po zarejestrowaniu się na 
platformie edukacyjnej 
Dzwonek.pl (wymagany jest 
dostęp do internetu). Praca na 
platformie umożliwia korzystanie 
z dodatkowych funkcji.
Istnieje również alternatywna 
możliwość ściągnięcia aplikacji 
mLibro, pobrania zasobów 
Będzie Dobrze i pracy off-line. 
Dokładne instrukcje dostępne 
są na stronie: www.dzwonek.pl.

Wymagania techniczne 
niezbędne do prawidłowego 
działania zasobów edukacyjnych 
MPP opisane są w dokumentacji 
platformy Dzwonek na stronie 
www.dzwonek.pl/doc/
Wymagania-techniczne

Czym jest „Będzie dobrze”?
To przygotowany przez pedagogów i psychologów zestaw interaktywnych i tradycyjnych 
materiałów dydaktycznych będących wsparciem dla nauczyciela prowadzącego zajęcia 
o charakterze terapeutycznym lub lekcje godziny wychowawczej.

• 30 zagadnień dotyczących ważnych społecznie tematów, takich jak dyskryminacja, 
autorytet, sukces, depresja, uzależnienia, fake news czy trolling,

• 10 zagadnień związanych z zajęciami specjalistycznymi z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wspierających 
kondycję psychiczną uczniów wynikającą z doświadczenia traumy, długotrwałej izolacji 
i innych sytuacji kryzysowych,

• program do wykorzystania podczas zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-
społeczne, innych zajęć o charakterze terapeutycznym, a także na godzinie 
wychowawczej,

• materiały dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów pracujących indywidualnie lub 
grupowo z uczniami w wieku 10+,

• karty pracy, autorskie karty i szczegółowe scenariusze zajęć uwzględniające 
wykorzystanie multimedialnej zawartości programu „Będzie dobrze” pozwalające 
dostosować sposób prowadzenia zajęć w zależności od potrzeb i możliwości grupy 
lub klasy.

Jak pracować z „Będzie dobrze”?
Każdy temat zawarty w programie „Będzie dobrze” składa się z planszy interaktywnej 
przedstawiającej omawiane treści w sposób stwarzający okazję do dyskusji, zasobów za-
wierających zadania problemowe do rozwiązania wspólnie przez całą klasę oraz tzw. lekcji 
uczniowskiej, którą można wykorzystać do przeprowadzenia zajęć metodą odwróconej 
klasy lub w formie podsumowania wiadomości po zajęciach.

Dodatkowo w programie znajdują się interak-
tywne materiały aktywizujące uczniów stwo-
rzone z myślą o wspólnej pracy przy tablicy 
interaktywnej (np. mapa skojarzeń, metaplan, 
analiza SWOT, piramida priorytetów czy poker 
kryterialny).



Co znajduje się w pudełku programu?
Główną częścią programu „Będzie dobrze” są interaktywne ekrany i multimedialne plansze. 
Jednak to nie wszystko! W pudełku użytkownicy znajdą także wiele innych pomocy 
ułatwiających przeprowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym lub lekcje godziny 
wychowawczej:

• dziewięć bezterminowych licencji dla nauczyciela i 30 licencji uczniowskich
• setki angażujących ekranów interaktywnych
• dwa obszerne podręczniki metodyczne
• dwa zestawy autorskich kart do gier, zabaw i ćwiczeń
• karty pracy i szczegółowe scenariusze zajęć

Zestaw kart „Pomyśl inaczej”
Jeden z zestawów kart dołączanych do programu to autorskie uniwersalne narzędzie, 
przy pomocy którego można określać nastroje, mówić o przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości, o marzeniach, wartościach i symbolach, a także zrobić trening twór-
czości, kreatywnego pisania, wymyślać metafory, bawić się w kalambury, kojarzyć 
z tytułami filmów, książek lub innych tekstów kultury.

Program wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych 

oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście 

sytuacji kryzysowych i traumatycznych

10+
WIEK

Program wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych 

oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście 

sytuacji kryzysowych i traumatycznych

10+
WIEK

Zobacz więcej i wypróbuj wersję demo na www.bdobrze.pl



Zagadnienia dotyczące ważnych 
społecznie tematów

Zajęcia z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej

Asertywność

Autorytety

Choroby

Depresja

Emocje

Fake news

Formy dyskryminacji

Hate speech

Inność czy normalność?

Netykieta

Pieniądze miarą sukcesu?

Pokój czy wojna?

Praca, która hańbi

Przestrzeganie zakazów

Religijność

Rozwód i związki rodzinne

Seks (grupa wiekowa 12-15)

Seks (grupa wiekowa 15-18)

Przyglądamy się starości

Czy studia to jedyna droga?

Relatywizm i systemy wartości

Tradycja a nowoczesność

Trolling

Od czego jestem uzależniony?

Wojsko czy kultura?

Wolność od, wolność do

Wolność opinii

Współczesny patriotyzm

Zespół czy indywidualizm?

Zjawisko zła na świecie

Co zmieniła w naszym życiu pandemia?

Izolacja

Emocje na skraju

Spokój i dobrostan

Prawa człowieka – prawa dziecka

Dobro kontra zło,  
czy świat jest czarno-biały?

Małe rzeczy, czyli okruchy codzienności

Wieża Babel – w poszukiwaniu  
wspólnego języka

W drodze – doświadczenie migracji

Będzie dobrze – siła pozytywnego 
myślenia

Jakie tematy zostały opracowane w „Będzie dobrze”?



Dlaczego w Twojej szkole powinno znaleźć się „Będzie dobrze”?
Program „Będzie dobrze” to materiały przygotowane przez pedagogów i psychologów 
z myślą o współczesnej młodzieży. Przejawia się to zarówno w nowoczesnej formie 
programu, jak i doborze tematów. W programie znajdują się ekrany dotyczące ważnych 
społecznie tematów pomagające młodym ludziom w ukształtowaniu ich światopoglądu oraz 
materiały związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w kontekście doświadczeń 
traumy i sytuacji kryzysowych.

Program „Będzie dobrze” odpowiada także na wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem wskazówek o organizacji pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA  
EDUKACJI NARODOWEJ

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach

§ 2.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana 
uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na 
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 
[...].

§ 2.2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psycho-
logiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole 
i placówce wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
[...]
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze 

zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym 
kształceniem za granicą.

Zobacz więcej i wypróbuj wersję demo na www.bdobrze.pl



(praca bez dostępu do internetu) dla nauczycieli oraz dodatkowa licencja dla 30 uczniów.

Cennik

Autoryzowany dystrybutor

ul. Azymutalna 9 B1, 80-298 Gdańsk, NIP: 5842705459  
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Więcej na www.egismedia.pl

www.egismedia.pl


