Problematyka zajęć
wychowawczych.
Klasa 3 Tl
wychowawca:

Temat zajęć wychowawczych

Formy realizacji

1. Poznawanie historii
Wieruszowa, jego zabytków i
pomników przyrody.

Zwiedzanie
cmentarza
żydowskiego
Wieruszowie.

Osoby lub instytucje
wspomagające

Izabela Moska
rok szkolny 2018/2019
1.Działania na rzecz
wspierania rozwoju
osobowości młodzieży

2.Kształtowanie postawy
patriotycznej .
3. Rozwijanie kultury muzycznej.

4.Poznawanie historii Polski
poprzez sztukę .

5.Polecamy dobry film , książkę,
artykuł program telewizyjny lub
koncert

6.Oswajanie stresu

7.Mówienie NIE a autorytet w
grupie

8. Rozpoznawanie zagrożen

w

Wycieczka z
młodzieżą do
Warszawy. Udzał
uczniów w nagraniu
programu
muzycznego
oraz zwiedzanie
miasta
trasą
"Ścieżkami
Niepodległości".

Wychowawca Katarzyna Joniak
Nauczyciel Agnieszka
Mazurowska

Pracownik WDK Wiesława
Opacka

Wychowawca

Wychowawca

Wyjście do kina w
Wieruszowie
na film
" Dywizjon 303".

Dyskusja na
podstawie artykułów
prasowych, filmów i
audycji
radiowych. - Swoje
propozycje
kulturalne
prezentują i polecają
K. Sroczyński, D.
Pawlik

Rozmowa na temat
radzenia sobie
ze stresem.; Pomysły
, jak niwelowac
stres prezentują N.

Wychowawca

Wychowawca,Bibliotekarz
szkolny Halina Paluch

Pracownicy
schroniska,wychowawca,
nauczyciel Izabela Moska

Doradca zawodowy, Ilona
Mieszkalska

Wychowawca

Psycholog Poradni
pedagogiczno-Psychologicznej

cywilizacyjnych. Film "
Szwedzka teoria miłości"

Moska
i W. Głowacz

Jak można
funkcjonować
dobrze
w grupie i nie
ulegac presji grupy?
Temat prezentują M.
Ochocka
i M . Brząkała
2.Działania na rzecz
przygotowania do życia
w
rodzinie,funkcjonowania
w społeczności lokalnej i
społeczeństwie
europejskim

1.Jak porozumieć się z innymi?konflikty i ich rozwiązywanie

2.Przyjaźń i miłość jako
podstawowe potrzeby człowieka.

3. Nieśmiałośc zaleta czy wada,
zgoda na obłudę świata ?

Dyskusja na
podstawie filmu
na temat rozpadu
więzi rodzinnych
i relacji
międzyludzkich.
Materiały
na
temat ról
społecznych kobiety
i mężczyzny
przygotowują
T. Biegański, M.
Nawroska.

w Wieruszowie

Wychowawca

Wychowawca

Wychowawca ,Pedagog szklony

Wychowawca,Rodzice,Pedagog
szkolny

4.Autorytet rodziców,a
samodzielność dzieci.

Psycholog Poradni
Pedagogiczno-Psychologicznej
w Wieruszowie Ilona
Mieszkalska

5.Kultura bycia czyli SAVOIR
VIVRE na co dzień.

6 . Rola wolontariatu i pomagania
innym
Zajęcia warsztatowe

Przeprowadzenie
ankiety wśród
uczniów

Zajęcia warsztatowe

Spotkania
indywidualne i
grupowe

Wychowawca

wychowawcy z
rodzicami- ankieta

Ankieta przygotowuje
wychowawca

Zaangazowanie klasy
w akcje
pomocy
potrzebującym

3.Profilaktyka
uzależnień i
działania
prozdrowotne

•

Zdrowy styl życia moda czy potrzeba?

•

Narkotyki i inne
substancje
psychoaktywne

•

Cyberzagrożenia uzależnienie
od Internetu

Pogadanka. W
realizację tematu
zaangażowani
uczniowie:
N. Bartnik , J
Spigiel

Rozmowa na temet
mechanizmów
powstawania
uzaleznień
i o grożnych
skutkach
zażywania
substancji
psychoaktywnych.
Materiały do lekcji
przygotowują:
R Urbanek. M.
Kluziak
Rozmowa na temat
bezpiecznego
poruszania się w
sieci i grożących
niebezpieczeństw.
Materiały ,
które posłużą do
dyskusji
przygotują m.in.
D. Szymczak, A.
Tomczyk

Wychowawca

Pracownik Miejskiego
Ośrodka Profilaktyki,
Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia
w Wieruszowie
Wychowawca,policjant

Wychowawca,pielęgniarka
szkolna
Wychowawca,pielęgniarka
szkolna

4.Działania na
rzecz
obyczajowości,
obrzędowości i
samorządności
szkolnej

1.Przypomnienie
uczniom treści
zawartych w
najważniejszych aktach
prawnych szkoły.

Realizuje
wychowawca

2. Wybór samorządu
klasowego

Uczniowie
wybierają
samorząd klasowy
w głosowaniu.

Wychowawca,grono
pedagogiczne

3.Uroczysta Wigilia
klasowa

4. Wolontariat

5 Uroczystości szkolne

Wychowawca

Wychowankowie
przygotowują
spotkanie wigilijne
w szkole
wspólnie z
wychowawcą.

Wychowawcy klas
maturalnych,,rodzice

Wychowawca
,pracownicy schroniska,
nauczyciel Izabela
Moska

Udział w
organizowaniu
zbiórek
na
cele społeczne.

Udzial klasy w
ważnych
uroczystosciach
szkolnych

Pozostałe godziny przeznaczone są na rozwiązywanie dorażnych problemów wychowawczych, monitorowanie
frekwencji i wyników w nauce, motywowanie do nauki.

