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Plan Działao Wychowawczych
w temacie

Kultura słowa i szacunek dla drugiego człowieka
Realizowany w roku szkolnym 2015/2016

Cele ogólne:
1. Wpajanie szacunku dla innych.
2. Dbałośd o kulturę języka polskiego.
3. Rozbudzanie potrzeby pozostawania w dobrej relacji z drugim człowiekiem.
4. Wdrażanie uczniów do poprawnego i kulturalnego zachowania się w różnych
sytuacjach społecznych.

Zadania:
1. Rozbudzanie więzi społecznych ( koleżeostwo, przyjaźo ).
2. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach bez użycia
wulgaryzmów.
3. Propagowanie postaw zgodnych z obowiązującymi normami społecznymi.
4. Podejmowanie działao integrujących uczniów.
5. Wskazywanie sposobów kulturalnego odnoszenia się do ludzi.
6. Poznanie i stosowanie zwrotów grzecznościowych.

Metody i formy pracy:
 metody aktywizujące (burza mózgów, metoda projektu, itp.),
 dyskusje,
 pogadanki,
 gry i zabawy,

 twórczośd artystyczna dzieci,
 techniki motywowania,
 konkursy,
 warsztaty,
 praca indywidualna i grupowa

Harmonogram realizacji planu działao wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016
Kultura słowa i szacunek dla drugiego człowieka
Lp.

Zadanie

Cel

Termin
realizacji

Odpowiedzialne
osoby

1.

Spotkanie z Radą
Pedagogiczną

Zapoznanie nauczycieli z
programem, jego celami,
harmonogramem
realizacji

Wrzesieo
2015 r.

A. Morawska

2.

Informacja w lokalnych
mediach o realizowanym
projekcie

Promocja programu

Październik
2015 r. –
maj 2016
r.

Zespół ds.
Promocji Szkoły

3.

,,Światowy Dzieo
Uśmiechu – uśmiech lub
przytulenie na życzenie”
- akcja wolontariuszy

Rozwijanie postaw
prospołecznych i
budowanie więzi między
uczniami

Pierwszy
Wychowawcy
piątek
klas
października
2015 r.

4.

Przeprowadzenie ankiety
na wejście

Zdiagnozowanie poziomu
kultury słowa u młodzieży
i zachowania się wobec
drugiego człowieka

Październik
2015 r.

A. Morawska

5.

Prowadzenie pogadanek
na temat kulturalnego
zachowania i szacunku
dla drugiego człowieka

Wzbudzanie u uczniów
wzajemnego szacunku,
poszerzanie ich wiedzy nt.
kierowania się kulturą
osobistą

Październik
2015 r. –
kwiecieo
2016

Nauczyciele
podczas godzin
wychowawczych

6.

,,Dzieo bez Przekleostw”
– akcja promocyjna

Niwelowanie
niewłaściwych form
wyrażania się między
sobą

17 grudnia
2015 r.

Wychowawcy
klas

7.

Spotkanie edukacyjne z
młodzieżą

Wzbogacanie zasobu
Styczeo
wiedzy, dotyczącej kultury 2016 r.
osobistej

A. Morawska

8.

Konkurs pt. ,,Kultura – co
Ty na to?” na najlepszy
scenariusz kulturalnego
zachowania się

Rozwijanie zdolności i
kreatywności uczniów

Luty 2016 r.

B. Matejek

9.

Zorganizowanie w szkole
akcji promującej
kulturalne zachowanie –
tworzenie plakatów i
afiszy

Rozwijanie twórczości i
kreatywności u młodzieży

Marzec
2016 r.

Wychowawcy
klas

10. Rozstrzygnięcie konkursu Wyróżnienie osób,
pt. ,,Kultura – co Ty na
poszerzenie wiedzy z
to?”
zakresu zachowania się
zgodnego z
akceptowanymi
społecznie normami

Kwiecieo
2016 r.

B. Matejek

11. Ankieta podsumowująca

Sprawdzenie stanu
wiedzy i poziomu kultury
u uczniów

Maj 2016 r.

A. Morawska

12. Wykaz osób
zaangażowanych w
realizację programu
wychowawczego w roku
szkolnym 2015/2016

Program jest realizowany
i jego współrealizatorom
będą przygotowane
odpowiednie
podziękowania ze strony
organizatorów

Maj 2016 r.

13. Konferencja
podsumowująca
realizację programu

Oficjalne zakooczenie
realizacji programu

Maj 2016 r.

A.Morawska

Opracował
Pedagog szkolny
Anna Morawska

