
Program wychowawczo- prof ilaktyczny

Mlodzieiowego Domu Kultury im. MariiGwizdak

w roku szkolnym 202212023

PODSTAWA PRAWNA:

. Ustawa Prawo Oiwiatowe

. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.( Dz.U. z 7997 r. nr.78, poz.483

ze zm. )

o Konwencja o Prawach Dziecka, przyiQta przez Zgromadzenie 096lne Narod6w

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r.( Dz. U. z 1997 r.nr.78, poz.526\.

. Ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.( tekst jedn.:Dz . U. z 2O17

r. poz. 783)

. Ustawa o ochronie zdrowia przed nastqpstwami u2ywania tytoniu i wyrob6w

tytoniowych z dnia 09.11.1995 r.( tekst jedn.:Dz. U.22075 r. poz.298l

. Ustawa o wychowaniu w trzeiwo6ci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi

z dnia 26.10.1982 r.

o RozporzEdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad

organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkolabh iplac6wkach (Dz. U. poz. 1591)

. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2022/2023
o Statut Mlodzieiowego Domu Kultury im. M. Gwizdak

r. wsTEP

Program wychowawczo - profilaktyczny realizowany w Mlodzie2owym Domu Kultury

im. Marii Gwizdak w Warszawie opiera siq na hierarchii wartoici przyjqtej przez radq

pedagogicznq, radq rodzic6w, radq wychowank6w MDK, wynikajqcych z przyjqtej w plac6wce

koncepcji pracy. Tre(ci programu sq sp6jne ze statutem MDK, priorytetami edukacyjnymi

paristwa, wolq rodzic6w, a isiotq dzialari wychowawczych i profilaktycznych jest wsp6tpraca

catej spoteczno:ici Mlodzie2owego Domu Kultury. Rolq plac6wki, opr6cz jej funkcji

dydaktycznej, jest dbato66 o wszechstronny rozw6j ka2dego wychowanka oraz wspomaganie

wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczni6w w
rozwoju ku pelnej dojrzatoSci w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej duchowej i

spolecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupelniany poprzez dziatania z zakresu

profilaktyki problem6w dzieci i mlodzie2y. Obejmuje on tre6ci i dzialania wychowawcze i

profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczestnik6w przygotowane w oparciu o

diagnozq potrzeb i problem6w wystepujAcych w MDK, skierowane do uczestnikow zajqi,
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nauczycieli i rodzic6w.

Program uwzglqdnia calo6ciowe oddzialywania wychowawcze wraz z uzupelniajAcymi

dzialaniami profilaktycznymi - zar6wno wspieraniem dzieci i mlodzie2y w prawidlowym

rozwoju, jak i zapobieganiem zrachowaniom problemowym.

W opracowaniu i realizacji przez MDK programu profilaktyczno - wychowawczego wa2na jest

stata wsp6lpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami zaanga2owanymi w edukacyjnq,

wychowawczq i opiekuriczq dzialalnoid plac6wki.

II. MISJA MDK

Plac6wka wychowania pozaszkolnego stu2y dzieciom i mlodzie2y w rozwijaniu

tw6rczej wyobraini i zaspokajaniu naturalnej potrzeby aktywno6ci. Jej celem jest realizacja

zadari edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, profilaktycznych, opiekuriczych,

prozdrowotnych, rekreacyjnych i sportowych, a takie organizowanie czasu wolnego i

wypoczynku. Wszystkie te dzialania zmierzajq w kierunku poglqbienia i rozszerzenia wiedzy,

tworzenia kreatywnej itw6rczej postawy dziecka, rozwijajE uzdolnienia dzieci i mlodzie2y,

wspomagajE funkcje opiekudczo-wychowawcze i dydaktyczne szk6l.

MDK w dziataniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuriczych kieruje siQ zasadami

. poszanowania godnoiciosobistej wychowanka;

. poszanowania prywatnoiciwychowanka;

o przyjaznej komunikacji z wychowankiem;

. wspierania kreatywnej aktywno6ci wychowanka;

. wspierania wychowanka w dzialaniach innowacyjnych;

. od powiedzialno6ci wychowanka za swoje postepowanie;

. wsp6lod powiedzialnoSci nauczycieli zatrudnionych w plac6wce za rozwijanie

moiliwoici psychofizycznych wychowanka;

. troskE o zdrowie wychowanka;

. ksztahowania postawy moralnej wychowanka;

. ksztahowania postawy obywatelskiej i patriotycznej wychowanka;

. kreatywno(ci podejmowanych dziala6;

. otwarto6ci na Srodowisko lokalne.

III. SYLWETKA WYCHOWANKA MDK

Dqieniem Mlodzie2owego Domu Kultury im. Marii Gwizdak jest przySotowanie

wychowank6w do efektywnego funkcjonowania w 2yciu spotecznym oraz podejmowania

samodzielnvch decyzji w poczuciu od powiedzia lnoici za wtasny rozw6j. Wychowanek MDK

koriczqcy edukac.iq w plac6wce posiada nastQpujqce cechy:
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. kieruje siQ w codziennym 2yciu zasadami etyki i moralnoici,

. zna istosuje zasady dobrych obyczaj6w i kultury bycia,

o szanuje siebie i innych,

. jest odpowiedzialny i kole2e6ski,

. zna historiq i kulturq wlasnego narodu i regionu oraz tradycje plac6wki, przestrzega

zasad bezpieczeristwa i higieny 2ycia,

. jest tolerancyjny,

o jest ambitny,

o jest odwa2ny isamodzielny,

. jest kreatywny, potrafi dqiyi do samorealizacji itw6rczego rozwoju,

o korzysta z r62nych ir6del wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzqdzia i

technologie informatyczne,

o rozwija chqtnie swoje zdolnoici i umiejqtno5ci,

. aktywnie itw6rczo uczestniczy w iyciu plac6wki, w wydarzeniach i imprezach

kulturalnych oraz sportowo - rekreacyjnych,

. szanuje potrzeby innych ijest chetny do niesienia pomocy,

. integruje siq z r6wieSnikami i prawidtowo wsp6tpracuje w zespole, z nauczycielami i

pracownikami plac6wkl,

o zachowuje siq kulturalnie oraz respektuje zasady powszechnie obowiqzujqce w MDK (

m.in. procedury bezpieczeistwa izasady higieny w czasie pandemii COVID - 19),

. szanuje nauczycieli, pracownik6w plac6wki oraz innych wychowank6w;

o troszczy siQ o mienie wtasne i wsp6lne,

. potrafi wlaSciwie i etycznie postqpowai w sytuacjach konfliktowych,

o posiada wyobralniq, wra2liwo6d, umiejqtno5i samooceny i pracy nad sobq;

o posiada wiadomo6ci na temat wplywu aktywno6ci fizycznej oraz higieny trybu 2ycia

na swoje zdrowie;

o posiada wiadomoSci na temat wsp6lczesnych zagroiefi spotecznych i cywilizacyjnych,

podejmuje odpowiedzialne decyzje w troste o bezpiecze6stwo wtasne i innych,

o posiada znajomo6i procedur postepowania w sytuacjach zagro2enia,

. lest odporny na niepowodzenia.

Dziatalno5i wychowawcza w plac6wce MDK polega na prowadzeniu dzialari z zakresu

promocji zdrowia oraz wspomaganiu wychowank6w w jego rozwoju indywidualnym i

spotecznym ukierunkowanym na osiEgniecie pelnej dojrzaloSci w sferze:

fizycznej - ukierunkopanej na zdobycie przez wychowanka wiedzy i umiejqtnoici

pozwalajqcych na prowadzenie zdrowego stylu 2ycia i podejmowania zachowari

IV. CELE OG6LNE:
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prozdrowotnych,

a psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie r6wnowagi i harmonii psychicznej,

osiqgniqcie wta6ciwego stosunku do iwiata, poczucia sily, chqci do 2ycia iwitalnoSci;

uksztattowanie postaw sprzyjajqcych rozwijaniu wtasnego potencjatu, zdrowiu i

dobrej kondycji psychicznej; Przygotowanie wychowank6w do radzenia sobie z

trudnymi sytuacjami iyciowymi, uiatwia.lqcymi kontakt z innymi lud2mi, pokonywanie

wtasnych slabo6ci, wzmacnianie mocnych stron.

a spotecznej - ukierunkowanej na ksztattowanie postaw otwarto(ci w 2yciu spoleczny,

opartej na umiejqtno5ci samodzielnej analizy wzor6w i norm spolecznych oraz

dokonywania wybor6w oraz doskonaleniu umiejqtno6ci wypelnianiu 16l spotecznych

a aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktyrrinego i stabilnego systemu

wartoSci, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

CEtE WYCHOWAWCZE:

. wspomagan ie wszechstronnego rozwoju osobowego wychowa n k6w;

. przygotowanie do odpowiedzia lnego korzystania z wolnoici i odpowiedzialnoSci za

wtasny rozw6j;

o promowanie szacunku dla kaidego czlowieka ijego godno(ci osobistej, tolerancji dla

innoSci oraz sprawiedliwo5ci spolecznej, ksztattowanie uniwersalnych wartoSci oraz

wychowanie patriotyczne iobywatelskie; wychowywanie w duchu tradycji domu

rodzinnego, regionu, ojczyzny oraz ksztattowanie 5wiadomoici przynale2no6ci do

Europy i jwiata;

o ksztattowanie wta6ciwych postaw moralnych, wychowywanie ku wartoSciom;

. ksztattowanie postaw ukierunkowanych na prawdq, dobro ipiqkno, uzdalniajqcych do

odpowiedzialnych decyzji.

. motywowanie wychowank6w do wysilku i pracy nad sobQ oraz inspirowanie do

dziatania poprzez udziat w konkursach, przeglqdach, wystawach i zajqciach

otwartych;

o rozbudzanie kreatywno6ci, chqci poszukiwania;

o promowanie postaw rado5ci i pozytywnego nastawienia do Swiata;

o umo2liwienie wychowankom wyraiania swoich my6li i poglqd6w;

r ukazanie sposob6w wlajciwego wykorzystania czasu wolnego izdrowego stylu 2ycia;

. zapobieganie przejawom niedostosowania spolecznego izachowai dysfunkcyjnych;

dbaio5i o bezpieczeistwo swoje i innych;

o realizacja zaloief programu wychowawczego iprogramu profilaktyki

uwzglqdn iajqcego takZe: potrzeby wychowawcze wychowank6w promocjq szacunku

dla innych ludzi idla siebie, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zasady
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a

p rzestrzegania bhp podczas zajqi;

wychowanie mlodego cztowieka zgodnie z przyjQtym systemem wartoSci w duchu
mifo6ci, tolerancji, mqdroici, szacunku dla siebie i innych ludzi, kreatywno6ci oraz
od powiedzia lno5ci za swoje 2ycie.

CELE PROFITAKIYCZNE:

o tworzenie warunk6w do ksztattowania zachowafi sprzyjajqcych bezpieczeistwu
dzieci w MDK i zdrowiu, profilaktyka postqpowania w czasie pandemii COVID-19,

podejmowanie dzialari w ramach procedur bezpieczef stwa na terenie MDK;

o rozwijanie umiejqtnoSci wsp6t2ycia spolecznego;

o dzialania na rzecz propagowania zdrowego stylu 2ycia;

o profilaktyka uzale2nieti -przeciwdziala nie za2ywaniu alkoholu, 5rodk6w odurzajqcych;

o podejmowanie dziatari majqcych na celu wzmocnienie motywacji do rozwijania nauki

wlaSciwego zachowania i wlasnego rozwoju;

o nauka zachowa6 beziiecznych dla zdrowia wlasnego i innych os6b;

. ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidlowego odzywiania siq;

o uiwiadomienie korzy6ci ptynEcych z aktywnodci fizycznej iwdra2ania profilaktyki;

. wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez wtaSciwq organizacjq i realizacjq zajqi
edukacyjnych. Ochrona iwzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i mlodzie2y;

. upowszechnianie w6r6d dzieci i mlodzie2y wiedzy o bezpieczeistwie oraz

ksztattowanie wta6ciwych postaw wobec zagro2eri i swuacji nadzwyczajnych w tym

zwiqzanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych;

. wsp6tpraca z organami administracji publicznei, z Paristwowq Stra2A Poiarna oraz

jednostkami innych sluib w ramach dzialari podnoszacych bezpieczeristwo dzieci i

mlodzie2y - w tym ochrony przeciwpoiarowej.

V. PROCEDURY OSIAGANIA CEL6W:

. organizacja imprez otwartych dla dzieci i mlodzie2y;

. imprezy i zajqcia ulatwiajqce wzajemne poznanie i integracjq grupy wychowank6w z

162nych k6t zainteresowafi ;

. organizowanie konkurs6w, uroczystosci wedlug pomysl6w wychowank6w;

. aktywne metody wychowania i nauczania (np. gry, konkursy, zabawy, wycieczki, praca

tw6rcza, rozwiqzywanie problem6w);

o ksztattowanie wzajemnych relacji interpersona lnych wychowank6w w zakresie:

kole2eristwa, przyjainl, uczciwo6ci, zaufania, budowania udanych relacji z ludlmi;

o 162ne formy aktywno6ci wychowank6w w zaleZnoici od specyfiki zajqi, gromadzenie i

przyswajanie informacji na okreSlony temat, analizowanie oraz wykorzystywanie

zebranych wiadomoSci. Samodzielne wykonywanie okreSlonych zada6, dwiczenie

umiejQtnoSci. Dziatania tw6rcze;
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. kultywowanie tradyc.ii i obrzqdowosci;

o prezentacje wynik6w pracy, pokazy, wystawy, koncerty, strona internetowa itp.;

o dzialania na rzecz wta(ciwej komunikac.li i wsp6tpracy z rodzicami, szkotami,

plac6wkami oraz mediami itp.;

o organizac.la spotkarl z przedstawicielami policji, slu2by zdrowia i innych instytucji w

ramach dzialari wychowawczo - profilaktycznych;

o dzialania profilaktyczne w zakresie przeciwdzlalania agresji, patologiom spotecznym

iuzale2nieniom;

o poszukiwanie moiliwodci nawiqzywania kontakt6w z instytucjami oraz osobami, kt6re

mogq przyczynii siq do zwiqkszania aktywno6ci plac6wki w (rodowisku lokalnym;

. wvkorzystywanie zasob6w 6rodowiska lokalnego do wzbogacania i rozwijania wiedzy i

umiejQtno6ci wychowank6w;

. wypracowanie poczucia ladu poprzez dzialania w zakresie porzqdku iczysto5ci.

1. Dyrektor plac6wki:

. Stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego w MDK,

o Sprawuje opiekq nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne dzialania prozdrowotne; dba o prawidtowy

poziom pracy wychowawczej i opiekur{czej plac6wki;

o lnspiruje nauczycieli do poprawy istniejqcych lub wdro2enia nowych rozwiqzari w
procesie ksztalcenia , przy zastosowaniu innowacyjnych dziala6 programowych,

organizacyjnych lub metodycznych, kt6rych celem jest rozwijanie kompetencji

uczni6w;

. Stwarza warunki do dzialania w plac6wce :wolontariuszy, stowarzyszed i innch

organizacji, w szcze96lnoSci organizacji harcerskich;

o Wsp6tpracuje z nauczycielami oraz samorzqdem wychowank6w, wspomaga

na uczycieli w realizacji zada6;

o Nadzoruje zgodnodi dziatania plac6wki MDK ze statutem , w tym dba o przestrzeganie

zasad praw uczni6w, kompetencji organ6w plac6wki;

e Nadzoru.ie realizacjq pro8ramu wychowawczo - profilaktycznego M DK

2. Rada pedagogiczna

o Opracowuje projekt programu wychowawczo - profilaktycznego i uchwala go w
porozumieniu z radq rodzic6w

o Opracowuje izatwierdza dokumenty i procedury postqpowania nauczycieli w
sytuacjach zagro2enia mlodzie2y demo ralizaqq i przestepczoScia

. Uczestniczy w realizacji programu wychowawczo - profilaktyczn ego MDK
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Uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej plac6wki i potrzeb w zakresie

dziatari profilaktycznych;

Uczestniczy w ewaluacji programu wychowawczo - profilaktycznego MDK;

3. Nauczyciele

. UczestniczE w realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego plac6wki;

. Reaguja na obecno5i os6b obcych w MDK, kt6re swoim zachowaniem stwarzajE

zagro2enie dla innych;

. Rea8u.iQ na przejawy agresji, niedostosowania spolecznego i uzale2nienia uczni6w;

. Przestrze8a.ia obowiqzujqcych w MDK procedur postqpowania w sytuacjach

zagroienia mlodzie2y demoralizacjq i przestQpczoScia

. udzielaia uczniom pomocy w przezwyciqzaniu niepowodzeri i slaboici

o Ksztalca iwychowujq dzieci w duchu patriotyzmu idemokracji, rozmawiajq z uczniami

i rodzicami o zachowaniu ifrekwencji oraz postqpach w nauce na swoich zajqciach

o Wspieraia zainteresowania i rozw6j osobowy wychowanka;

4. Rodzice

o Wsp6ttworzE program wychowawczo - profilaktyczny MDK

. UczestniczE w diagnozowaniu pracy wychowawczej plac6wki

. UczestniczE w zebraniach ispotkaniach organizowanych przez plac6wkq

. ZasiQgaiE informacji na temat swoich dzieci, ich osiqgniqi w plac6wce

o Wsp6ipracujq z nauczycielami, wsp6lnie sprawuia czujnq kontrolg nad frekwencjq
wychowank6w

. Dbaia o wlaSciwq formq spqdzania czasu wolnego przez wychowank6w

. wsp6tpracujq w zakresie rozpoznawania mo2liwo(ci psychofizycznych wychowank6w
oraz pomocy w samorealizacji uczestnik6w zajqi w MDK

. uczestnictwo w spotkaniach i imprezach organizowanych przez MDK;
o Rada rodzic6w uchwala w porozumieniu z radq pedagogiczna program wychowawczo

- profilaktyczny MDK;

5. SamorzQd wychowank6w MDK
. Uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej plac6wki
. Wsp6lpracuje z radq pedagogicznq

. Prowadzi akcje pomocy dla potrzebujqcych koleg6w

. Reprezentuje postawy i potrzeby drodowiska uczniowskiego
o Propaguje ideq samorzqdno(ci oraz wychowania w demokracji
o Dba o dobre imiq i honor MDK oraz wzbogaca jej tradycje
o Mo2e podejmowai dzialania z zakresu wolontariatu
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w bie2acym roku szkolnym najwainiejsze dzialania w pracy wychowawczej sq ukierunkowane
na:

. Wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, spotecznej itw6rczej;

. Przygotowanie uczni6w do prawidlowego funkcjonowania w grupie spolecznej;
o Wzbudzanie poczucia przynale2noSci do grupy;
e Rozbudzanie poczucia wlasnej wartosci, wiary we wlasne sity i mo2liwosci
o Budowanie poczucia toisamoSci regionalnej inarodowej;
o Przeciwdziatanieprzemocy,agresjii uzale2nieniom;
o Przeciwdzialanie pojawianiu siq zachowari ryzykownych
o Troska o szeroko pojqte bezpieczeristwo podopiecznych, nauczycieli i rodzic6w
. Wychowanie do warto6ci, ksztattowanie postaw i respektowanie norm spolecznych.

Zadania profila ktyczne programu to:
. Zapoznanie z normami zachowania obowiEzuiEcymi w MDK;

. Znajomoii zasad ruchu drogowego - bezpieczefstwo w drodze do plac6wki;

o Promowanie zdrowego stylu 2ycia

. Ksztattowanie nawyk6w prozdrowotnych;

. Rozpoznawaniesytuacji izachowari ryzykownych;

o Eliminowanie agresji i przemocy r6wiejniczej z 2ycia plac6wki MDK;

o N iebezpieczeristwa zwiqzane z nadu2ywaniem komputera, Internetu, telefon6w

kom6rkowych i telewizji;

o Wzmacnianie poczucia wtasnej warto(ci uczni6w, podkredlanie pozytywnych

doiwiadczerl 2yciowych, pomagajacych mtodym ludziom uksztattowai pozytywnE

to2samo56;

o Uczenie sposob6w wyra2ania wiasnych emocji i radzenia sobie ze stresem;

VI. KALENDARZ UROCZYSTOSCI I IMPREZ W MTODZIEZOWYM DOMU KULTURY

tM. MARil GWTZDAK W ROKU SZKOTNYM 202212023

Kalendarz przedstawia szereg dzialan i przedsiqwziqi przewidzianych w roku

szkolnym. Jest on dostosowywany do istniejEcych mo2liwoici uczestnik6w zajQi oraz

lokalowych w MDK. Zaplanowanie takich dziatari pozwala na sprawne przeprowadzenie

wydarzei przez grono pedagogiczne i uczestnik6w zajqi oraz przy wsp6lpracy z rodzicami

zaangaiowanymi w 2ycie plac6wki. w roku szkolnym 2022/2023 wszelkie dziatania majace na

celu poszerzanie zainteresowaf i pasji dzieci i mtodzie2y uwzglqdniajq zapewnienie

bezpieczeistwa wychowankom, integracjq spolecznosci MDK - rodzic6w, wychowank6W

rady pedagogicznej.
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VII. ZASADY EWALUAOI PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFITAKTYCZNEGO

Ewaluacja programu polega systematycznym gromadzeniu informacji na temat
prowadzonych dziala6, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skutecznosci programu

wychowawczo - profila ktycznego.

Ewaluacja przeprowadzona bqdzie poprzez:

. Obserwacjq zachowafi uczestnik6w zajqa

o Analize dokumentacji
o Przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy w6r6d wychowank6W rodzic6w i

na uczycieli

. Rozmowy z rodzicami

. Wymiane spostrze2e6 w(r6d nauczycieli

o Analizy przypadk6w.

Tre6ci wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w MDK

- zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeristwa w 162nych

sytuacjach 2yciowych, ksztattowanle wla(ciwego zachowania siq w sytuacji

zagroienia 2ycia i zd rowia oraz sytuacjach nadzwyczaj nych;

- przeciwdziala nie spo2ywaniu alkoholu iSrodk6w odurzajqcych;

- ksztattowanie umiejqtnoSci wyszukiwania, porzadkowania i

wykorzystywania informacji z r6inych lr6det, korzystania z technologii

informacyjno-komunikacyjnych, ksztattowanie Swiadomo5ci negatywnego

wplywu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty spoteczne oraz

nieIezpieczeristw wynikajqcych z anonimowoici kontakt6w,

- respektowanie ograniczef dotyczqcych korzystania z komputera,

lnternetu i multimedi6w;

- ksztattowanie umiejqtno6ci utrzymywania ladu i porzqdku wok6l siebie, w

miejscu nau ki i zabawy.
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OBSZAR ZADANIA

Bezpieczefstwo -
p rofilaktyka

uzale2nieri,

zachowad

ryzykownych

(problemowych),

ksztattowa nie

nawyk6w

porzqdkowych.

Zdrowie -
ed ukacja zdrowotna;

- zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalneSo od2ywiania siq, higieny

osobistej i aktywno6ci fizycznej;

- przygotowanie do podejmowania dziatari majqcych na celu zdrowy styl

zycia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

- ksztaltowanie postawy od powiedzia lnoSci za wlasne zdrowie;



dzialan ia wspierajqce

dobrq kondycjq

psych icznq

wychowank6w w

czasie pandemii;

Relacje -
ksztaftowa nie

postaw spolecznych

Kultura - wartoici,
normy, wzory

zachowari

- zapoznanie z podstawowymi zasadami dbalo(ci o zdrowie wtasne iinnych

majqc na uwadze panujqce COVID - 19: utrzymywanie dystansu

spolecznego, mycie i dezynfekcja rqk;

- uSwiadomienie konieczno6ci pozostania w domu w przypadku zaistnienia

objaw6w choroby,

- uczestniczenie w zajqciach MDK ma pozytywny wptyw na stan psychiczny

wychowank6w - spotykaja siq z r6wie5nikami, sE aktywni, rozwijaja swoje

za interesowan ia,

- tworzenie na zajeciach pozytywnej, optymistycznej, atmosfery,

- projekt,,Pewny Ty, Odwa2na Ja, Rodzina MDK" - dziatania majqce na celu

wzmacnianie poczucia wlasne.l wartoSci, w(16d wychowank6w,

pokonywanie wlasnych barier, lqk6w, wypracowanie umiejqtnoSci radzenia

sobie w sytuacjach trud nych;

- ksztattowanie podstawowych umiejqtno6ci kom un ikacyjnych;

- rozwijanie umiejetnoSci formulowania prostych wniosk6w na podstawie

obserwacji i wlasnych doiwiadcze6;
- ksztattowanie umiejqtnoici przestrzegania obowiqzujqcych regul;

- ksztattowanie umiejQtno6ci nawiqzywania i podtrzymywania relacji z

r6wie6nikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej wsp6lpracy z innymi, z

zachowaniem obowiqzujqcych norm i regul kultury osobistej;

- przygotowanie do sprawiedliwej i uczciwej oceny zachowania wlasnego i

innych ludzi;

- zapoznanie z podstawowymi prawami iobowiqzkami wynikajqcymi z roli

uczestnika zajgt. oraz czlonka spotecznoici MDK, rodziny i kraju;

- rozwijanie empatii, umiejetnoici podejmowania dziatah majqcych na celu

pomoc slabszym i potrzebujqcym, umiejqtnolci rozwiqzywania konflikt6w i

spor6w,

- ksztattowanie umiejQtno6ci wta(ciwego komunikowania siq w r62nych

sytuacjach spotecznych, dbalo5i o jqzyk i kulturq wypowiadania siq;

- ksztaftowanie umiejqtno6ci analizy prostych sytuacji wychowawczych,

odr62niania dobra od zla;

- ksztahowanie wytrwatoSci w dziataniu'i dq2eniu do celu, umiejqtnoSci

adekwatnego zachowania siq w sytuacjach zwyciQstwa i pora2ki;

- ksztattowanie gotowosci do uczestnictwa w kulturze, poszanowania

tradycji i kultury wtasnego narodu, a tak2e poszanowania innych kultur i

tradycji, okre6lanie swojej przynale2no(ci kulturowej poprzez kontakt z

wybranymi dzielamisztuki, zabytkami itradycjq w (rodowisku rodzinnym i

lokalnym, uczestniczenie w 2yciu kulturalnym oraz wydarzeniach

organizowanych przez najbli2szq spolecznoSd;
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- ksztattowanie wrailiwosc iestetycznej poprzez kontakt z dzielami
literackimi iwytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dzielami
architektury i sztuk plastycznych naleiqcych do polskiego i europejskiego
dziedzictwa kultury wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturq i sztukE dla
dzieci;

- ksztattowanie postaw wyra2ajEcych szacunek dla ludzi, niezale2nie od
religii, statusu materialnego, wieku, wyglqdu, poziomu rozwoju
intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw;
- inspirowanie do podejmowania aktywno6ci iinicjatyw oraz pracy
zespolowej, wspomaganie dziala6 slu24cych ksztattowaniu wtasnego
wizerunku i otoczenia;

- przygotowanie do podejmowania dzialai majqcych na celu
identyfikowanie i rozwijanie wlasnych zainteresowa6;
- wstepne ksztaltowanie postaw wyra2ajacych szacunek do symboli i

tradycji narodowych oraz tradycji zwiqzanych z rodzinq i spoteczno5ciq
lokalnq;

- ksztattowanie umiejQtnoici wyra2ania wlasnych emocji w r62nych

formach ekspresji;

- ksztaltowanie poczucia wlasnej wartoSci, podtrzymywanie ciekawoici
poznawczej, rozwijanie kreatywnoSci i przedsiqbiorczoSci,

odpowiedzialnoSci za swoje decyzje i dzialania;

- ksztattowanie 6wiadomoici odmiennodci os6b niepelnosprawnych, innej

narodowoici, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw;

- stwarzanie podstaw do indywidualnej wypowiedzi irozwoju ka2dego

uczestnika zajqi w ramach 162nych technik artystycznych;

- jasno wytyczane cele artystyczne i edukacyjne przy uwzglqdnieniu wieku

i indywidualnych predyspozycji uczestnika;

- wlb6r tematyki, kt6ra odzwierciedla podstawowe i klasyczne wartosci

kultury polskiej i europejskie.i;

- zaszczepienie postaw wzajemnego szacunku itolerancji.
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