PLAN WYCHOWAWCZY KATOLICKIEGO
GIMNAZJUM IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W
POZNANIU
NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017

HASŁO SZKOŁY:

„AD MAIORA NATUS SUM”
(św. Stanisław Kostka)
HASŁA MIESIĘCY:
IX

- „Ludzie ludziom zgotowali ten los” (Z. Nałkowska).

X

- „Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni
najwyżej doskonałe” (Albert Einstein ).

XI

- „Spieszmy się kochać ludzi…” (ks. J. Twardowski).

XII

- „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (J. Korczak)

I

- „Nowy Rok bieży ...”

II

- Miasto moje, a w nim…

III

- „ ... każdy przejaw życia jest teatrem” (P. Brode).

IV

- „Szlachetne zdrowie ...” (J. Kochanowski).

V

- „Kto ojczyźnie służy, sam sobie służy…” (P.Skarga).

VI

- „Słowa uczą, przykłady pociągają” (T. Liwiusz)

PLAN PRACY

CELE

REALIZACJA

Tworzenie warunków do
wszechstronnego rozwoju
osobowości uczniów.







Kształtowanie aktywności
i odpowiedzialności
uczniów za podejmowane
działania.



ODPOWIEDZIALNI

Planowanie pracy w roku
szkolnym 2012/2013
Przydzielanie obowiązków
w klasie
Wybory samorządów
klasowych
Zorganizowanie wyjazdu
o charakterze integracyjnym
Organizowanie i aktywny
udział w imprezach
szkolnych i konkursach



Wychowawcy klas



Wychowawcy klas



Wychowawcy klas




Wychowawcy klas pierwszych
oraz ks. Dyrektor
Nauczyciele odpowiedzialni
za poszczególne imprezy
i konkursy

Mobilizowanie uczniów do
odpowiedzialnej aktywności
w imprezach klasowych
i szkolnych:



Wychowawcy klas



Ks. Dyrektor,
Katarzyna Lisiecka, Katarzyna
Błajet.

* Dzień Patrona Szkoły
(uroczysta akademia);

* Pasowanie na gimnazjalistę, 
* Dzień Edukacji Narodowej



Przewodniczący Zespołu
Wychowawczego klas II
Joanna Niewrzendowska

* Akcja „Dar dla Mikołaja”;



Agnieszka Weydmann

* Spotkania Wigilijne;



Wychowawcy klas

* Szkolne Dni Teatru;



Katarzyna Błajet



Jan Tasiemski - Pituła



Katarzyna Lisiecka



Alicja Szewczyk

* Szkolny Dzień Sportu;
* Kostki św. Stanisława;
* Językowy Dzień
Europejczyka

Kształtowanie postawy
patriotycznej

i obywatelskiej w aspekcie
klasy, szkoły, regionu
i kraju.
.




Kształtowanie stosunków 
interpersonalnych opartych
na zrozumieniu
i poszanowaniu drugiego
człowieka.

Przypomnienie o Święcie
Konstytucji Trzeciego Maja:
gazetki klasowe, dekoracja
szkoły.
Wspomnienie Powstania
Wielkopolskiego



Maria Pacholska



Maria Pacholska



Anna Bielawska

Różne formy realizacji na

lekcjach wychowawczych
(patrz propozycje tematów
l. wych.) oraz podczas zajęć
z pedagogiem i psychologiem
szkolnym.
Uczestniczenie w wyborach 
do samorządów klasowych
oraz samorządu szkolnego.
Aktywny udział w obchodach 
Dnia Europejczyka:
zorganizowanie uroczystości
szkolnej.

Wychowawcy klas
Pedagog i psycholog szkolny



Różne formy realizacji na
lekcjach wychowawczych
(patrz propozycje tematów
l. wych. oraz filmów
edukacyjnych), również
podczas warsztatów
z pedagogiem szkolnym i
psychologiem szkolnym



Wychowawcy klas.
Pedagog i psycholog szkolny



Udział w:
- międzynarodowej akcji
„Sprzątanie Świata”;



Ewelina Walczak





Rozpoznawanie różnych
zagrożeń i kształtowanie
umiejętności radzenia
sobie z nimi poprzez
postawy asertywne.

Obchody Święta
Niepodległości: gazetki
klasowe, apel.

Wychowawcy klas, opiekun
Samorządu Szkolnego
Agnieszka Weydmann

Kształtowanie

umiejętności radzenia
sobie z własną
i cudzą agresją oraz
propagowanie profilaktyki

uzależnień.

Różne formy realizacji na
lekcjach wychowawczych
(patrz propozycje tematów
lekcji wychowawczych).

Kształtowanie wśród
uczniów świadomości
odpowiedzialności
prawnej w świetle
Ustawy o Postępowaniu
w Sprawach Nieletnich.

Pogadanki z udziałem
pedagoga szkolnego.
Współpraca ze Strażą
Miejską, Policją oraz
z zespołem kuratorskim
Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich.



Spotkania z psychologami
i terapeutami uzależnień.



Wychowawcy klas oraz
pedagog i psycholog szkolny.



Wychowawcy klas oraz
pedagog i psycholog szkolny.



Wychowawcy klas, pedagog
i psycholog szkolny, spotkania
z policjantem.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

IX

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

1. Rozpoczęcie roku szkolnego

-

2. Biwak integracyjny klas pierwszych

-

ks. Dyrektor

3. Pasowanie uczniów klas pierwszych

-

przewodniczący zespołu

ks. Dyrektor

wychowawczego klas II

X

4. Udział w międzynarodowej akcji
„Sprzątanie Świata”

-

Ewelina Walczak

5. Dzień biblioteki

-

Marianna Kieliszewska

6. Uroczysta inauguracja roku szkolnego
połączona z obchodami Dnia Patrona
Szkoły.

-

ks. Dyrektor

-

Katarzyna Lisiecka

-

Katarzyna Błajet

1.

Dzień Edukacji Narodowej – życzenia
dla nauczycieli i pracowników szkoły

-

Joanna Niewrzendowska

2.

Dzień Papieski Jan Paweł II – człowiek
modlitwy

-

Diakoni

-

Marcin Nowak

-

ks. Przemysław Przybylski

3.

Tydzień Kariery

1. Wszystkich Świętych - Szkolne Zaduszki

-

Marta Gołkowska

2. Obchody Święta Niepodległości

-

Maria Pacholska

3. Dzień walki z paleniem tytoniu

-

Barbara Guzek

4. Szkolna dyskoteka andrzejkowa

-

Marta Gołkowska

-

Marta Kundzewicz

-

Anna Drygas

-

Katarzyna Lisiecka

-

Barbara Adamiak

-

wychowawcy klas III

-

Katarzyna Lisiecka

-

Maria Pacholska

-

wychowawcy klas I

XI

XI

5. Projekt naukowy klas trzecich – Centrum
Nauki Kopernik

6. Z kulturą antycznej Grecji na Ty

XII

1. Adwentowy Dzień Skupienia

-

2. Szkolny Dzień Janusza Korczaka

-

Marianna Kieliszewska

3. Opłatek dla Dyrektorów

-

ks. Dyrektor

-

Katarzyna Błajet

-

Agnieszka Weydmann

5. Wspomnienie Powstania Wielkopolskiego

-

Anna Bielawska

6. Wigilie klasowe

-

wychowawcy klas

+ Jasełka
X
I 4. Akcja „Dar dla Mikołaja”/dobra paczka
I

ks. Dyrektor

1. Spotkanie opłatkowe absolwentów

-

ks. Dyrektor

-

byli wychowawcy klas

1. Dzień Bezpiecznego Internetu

-

Marian Chmielowski

2. Karnawałowy bal dla rodziców

-

Katarzyna Lisiecka

3. Walentynki - dyskoteka

-

Janusz Pituła,

-

Honorata Łukaszewska

4. Językowy Dzień Europejczyka

-

Alicja Szewczyk

1. Międzynarodowy Dzień Teatru – Szkolne
Dni Teatru

-

Katarzyna Błajet

2. Dzień Wiosny

-

Agnieszka Weydmann

3. Szkolne Rekolekcje Wielkopostne

-

ks. Dyrektor

1. Wielkanoc – świąteczny wystrój sal

-

Wychowawcy klas

-

Hanna Kowalik

I
I

II

III

IV
IV

2. Święto Miłosierdzia Bożego

-

3. Rocznica Zbrodni Katyńskiej

-

Anna Bielawska

4. Światowy Dzień Sztuki - Szkolne Dni
Sztuki

-

Katarzyna Lisiecka

5. Święto Konstytucji 3 Maja

-

Maria Pacholska

V

VI

1. Projekt klas drugich – Sarmatyzm

-

Katarzyna Lisiecka

-

Katarzyna Błajet

-

wychowawcy klas II

1. Pielgrzymka klas trzecich do Częstochowy
-

ks. Dyrektor

2. Dzień Sportu

-

Jan Tasiemski - Pituła

-

Katarzyna Lisiecka

-

Katarzyna Lisiecka

5. Gra Miejska – Czerwiec 56

-

Marianna Kieliszewska

6. Uroczyste zakończenie roku szkolnego
2012/2013. Pożegnanie klas trzecich

-

ks. Dyrektor

-

Katarzyna Lisiecka

-

Wychowawcy klas trzecich

3. Bal Absolwentów

-

4. Wręczenie kostek św. Stanisława za
szczególne osiągnięcia

-

Propozycje tematów lekcji wychowawczych:
Klasy I
Wrzesień:
1. Poznajemy szkołę, panujące w niej zasady. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły.
2. Poznajemy siebie nawzajem, wybieramy samorząd klasowy, dzielimy między siebie
zadania.
3. Święty Stanisław Kostka – nasz patron – dlaczego warto go naśladować?
4. Pierwszoklasista jako członek społeczności szkolnej – czym jest pasowanie na ucznia
naszego Gimnazjum?

Październik:

1.
2.
3.
4.
5.

Idealny uczeń, idealny nauczyciel.
Dziesięć powodów, dla których powinniśmy się uczyć
Savoir-vivre w szkole i nie tylko.
Uniwersalizm nauczania Jana Pawła II.
Halloween i jego geneza.

Listopad:
1. Co znaczy być patriotą dzisiaj? Kształtowanie własnej postawy życiowej, wierności
przekonaniom, umiejętność ich wyrażania.
2. Czy umiem ponieść odpowiedzialność za swoje słowa i czyny?
3. Przygotowanie do projektu klas pierwszych: „Z kulturą starożytnej Grecji na ty”.
4. Zagrożenia związane z Internetem. (psycholog, pedagog)
Grudzień:
1. Dar dla Mikołaja – żyjemy dla innych.
2. O różnych formach wolontariatu.
3. Wigilia klasowa.
Styczeń:
1. Postanowienia i plany na Nowy Rok.
2. Podsumowanie pracy w I semestrze – moje osiągnięcia.
3. Wypoczywam tak, bym nie był bardziej zmęczony – poznaję siebie i swój typ
temperamentu.
4. Jak dobrze i bezpiecznie spędzić ferie.
Luty:
1. Jak motywować siebie do nauki?
2. Obchody rocznicy wyzwolenia Poznania – poznaję moje miasto.
3. Jak być dobrym kolegą? Z jakimi ludźmi lubię przebywać i dlaczego?
Marzec:
1.
2.
3.
4.

Obchody klasowego dnia kobiet
Kobiecość i męskość – stereotypy dotyczące płci. (psycholog, pedagog)
Witaj wiosno – przygotowanie do obchodów pierwszego dnia wiosny.
Jak media wpływają na nasze decyzje i postawy?

Kwiecień:
1.
2.
3.
4.

Jak dbam o zdrowie?
Ochrona przed uzależnieniami. (psycholog, pedagog)
Sekty i ich działalność.
Potrafię być asertywnym – sztuka odmawiania. (psycholog, pedagog)

Maj:
1. Święto 3. Maja. Czym powinny być dla nas symbole narodowe?

2. Czy czujesz się Europejczykiem?
3. Praca – planowanie i wykonywanie powierzonych zadań. Szanuję na co dzień pracę
innych.
4. Moi rodzice – czy ich szanuję? List do rodziców.
Czerwiec:
1.
2.
3.
4.

Klasowy Dzień Dziecka.
Sport jako sposób na życie.
Oceniamy swoją pracę w minionym roku szkolnym.
Bezpieczne zachowanie podczas wakacji.

Klasy II
Wrzesień:
1. Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły.
2. Prawo szkolne –zmiany w Zasadach Współpracy w Publicznym Gimnazjum
Katolickim

w Poznaniu.

3. Prawo szkolne – Punktowy System Oceniania (zmiany), procedury odwoławcze.
4. Święty Stanisław Kostka – dlaczego warto go naśladować?
5. Planowanie pracy zespołu klasowego.
Październik:
6. Wymarzony nauczyciel.
7. Motywacja i stres – co pomaga, co przeszkadza w nauce. (psycholog, pedagog)
8. Kultura stroju i języka – savoir vivre.
9. Papierosy i inne używki – dlaczego powinniśmy ich unikać.
Listopad:
10. Odpowiedzialność – dorastanie do stawiania sobie wymagań.
11. Wielcy ludzie – pamięć o tych, którzy odeszli. O potrzebie autorytetu.
12. Rodzice i dzieci – jak uniknąć konfliktu> List do rodziców.
13. Co znaczy być patriotą dzisiaj? – kształtowanie własnej postawy życiowej, wierności
własnym przekonaniom i poglądom, umiejętności prezentowania ich.
14. Jak traktuję przepowiednie, wróżby i horoskopy?

Grudzień:
15. Służąc innym pomagamy sobie. Na czym polega wolontariat?
16. Prawda i kłamstwo – odwaga przyznawania się do swoich poglądów, odwaga bycia
chrześcijaninem.
17. Prezenty – jak je dawać i przyjmować, czy potrafię obdarowywać?
18. Klasowa Wigilia – tradycje dawne i nowe.
Styczeń :
19. Przyjaźń – o jej potrzebie i pielęgnacji, rodzaje przyjaźni.
20. Szacunek, akceptacja, koleżeńskość – jak je zdobyć, jak być dobrym kolegą.
21. Podsumowanie pracy w I semestrze. Moje osiągnięcia szkolne. Umiem realnie
i obiektywnie ocenić siebie.
22. Wypoczywaj tak, abyś nie był jeszcze bardziej zmęczony. Szukam i wybieram
odpowiednią formę wypoczynku. Bezpieczne zachowanie podczas ferii, czyli jak się
dobrze i bezpiecznie bawić.
Luty:
23. Moja mała Ojczyzna –szkoła, osiedle, miasto.
24. Walentynki. Miłość od święta, czy na co dzień?
25. Być odpowiedzialnym – sztuka podejmowania decyzji. Jak motywować siebie do
nauki?
26. Zagubiony w sieci – o realnym uzależnieniu. (psycholog, pedagog)
Marzec:
27. Klasowy Dzień Kobiet.
28. Kobiecość i męskość – stereotypy płci. (psycholog, pedagog)
29. Witaj wiosno.
30. Media – dobrodziejstwo i zagrożenie, wpływ na nasze postawy.
Kwiecień:
31. Jak dbam o zdrowie własne i innych? Sen, trochę ruchu i dobrana dieta gwarancją
idealnej sylwetki.
32. Potrafię być asertywnym - sztuka odmawiania. (psycholog, pedagog)
33. Jak rozwiązywać konflikty?

Maj:
34. Polak? Europejczyk? Kim jestem? Kim byli moi przodkowie?
35. Szacunek wobec Rodziców. Czym dla mnie jest Dzień Matki.
36. Przygotowanie wycieczki klasowej, czyli co jest potrzebne, aby wszystkim było miło.
Czerwiec :
37. „Jeśli się nie staniecie jak dzieci…”. Dzień Dziecka.
38. Rocznica wypadków poznańskich –jak pamiętają je nasze rodziny?
39. Oceniamy swoją pracę w minionym roku szkolnym.
40. Bezpieczne zachowanie podczas wakacji.

Klasy III
Wrzesień:
1. Prawo wewnątrzszkolne: „Jak cię widzą, tak cię piszą”.
zagadnienia:
- przypomnienie głównych części statutu,
- przypomnienie zagadnień omawianych w WSO szkoły,
- zapoznanie ze zmianami w prawie wewnątrzszkolnym,
- zachowanie procedur działania i hierarchii służbowej,
- omówienie stroju szkolnego
[możliwa realizacja na kilku godzinach wychowawczych]

2. Wybieramy radę klasy/ projekt edukacyjny.
zagadnienia:
- tajne wybory do rady klasy,
- podział obowiązków (gazetki klasowe, dyżurni, przygotowywanie wybranych elementów lekcji
wychowawczych),
- zapoznanie z projektem edukacyjnym
[informacje o projekcie: p. dyr. Katarzyna Lisiecka]

3. Moje miejsce w klasie.

zagadnienia:
- co lubię w mojej klasie, a czego nie?
- propozycje zmian służące mojemu lepszemu funkcjonowaniu w klasie ,

- jakimi predyspozycjami i talentami mogę się podzielić z innymi uczniami, by w klasie żyło
się przyjemniej?
[gra integracyjna]
4. Co dalej, gimnazjalisto? Strategie, które pomogą mi w wyborze szkoły- cz. I.
zagadnienia:
- ocena własnych kompetencji i predyspozycji ,
- preorientacja zawodowa,
- ćwiczenia: bilans umiejętności i możliwości ,
- ankieta: „Nie chciałbym być…”

[p. pedagog Marcin Nowak]

Październik:
5. Strategie, które pomogą mi w wyborze szkoły- cz. II. Typy szkół ponadgimnazjalnych.
zagadnienia:
- schemat kształcenia- typy szkół,
- ćwiczenia: od czego zacząć wybór szkoły/ zawodu?
- ćwiczenia: co należy brać pod uwagę przy wyborze szkoły/ zawodu?

[p. pedagog Marcin Nowak]

6. Mój ulubiony belfer. Refleksja nad Dniem Edukacji Narodowej.
zagadnienia:
- rozmowa na temat zawodu nauczyciela ,
- pogadanka na temat cech dobrego nauczyciela,
- refleksja nad relacją nauczyciel- uczeń,
- jak okazywać wdzięczność, jak okazać pamięć nauczycielom?

7. Jak poradzić sobie w trudnej sytuacji?
zagadnienia:
- uświadomienie sytuacji stresowych ,

- ćwiczenia fizyczne i oddechowe sprzyjające rozluźnieniu ,
- strategie efektywnego uczenia się- ankieta,
- burza mózgów: sposoby na relaks,
- ćwiczenia: wywołujemy pozytywne odczucia pod wpływem wyobraźni

[ks. psycholog Przemysław Przybylski lub zaproszony gość; możliwa realizacja na dwóch godzinach
wychowawczych ]

8. Wielcy ludzie.
zagadnienia:
- co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem (moje powołanie),
- potrzeba autorytetu,
- pochylenie nad świętością i przemijalnością

[kontekst: Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny]

Listopad:
9. Święto Niepodległości. Patriotyzm wczoraj i dziś.
zagadnienia:
- dyskusja na temat ważnej rocznicy państwowej,
- czym jest dla mnie patriotyzm?
- mój udział w społeczeństwie

10. ABC racjonalnego odżywiania się.
zagadnienia:
- spotkanie z dietetykiem,
- rozmowa na temat nawyków żywieniowych

[dietetyk, p. Magdalena Dąbrowska (praktykantka Gosi)]
11. Wojna domowa, czyli o konfliktach domowych.
zagadnienia:
- najczęstsze przyczyny konfliktów,
- dyskusja i/ lub burza mózgów: jak możemy rozwiązywać konflikty domowe?

[współpraca z pedagogiem lub psychologiem]

12. Uzależnienia.
zagadnienia:
- poszerzanie wiedzy na temat uzależnień,
- od czego możemy się uzależnić (szerokie pojęcie uzależnienia),
- jak unikać uzależnień, jak asertywnie odmawiać picia alkoholu, palenia papi erosów, brania

narkotyków itd.,
- przyczyny i konsekwencje uzależnień

[praca projektowa (3 grupy): p. dyr. Katarzyna Lisiecka ]

Grudzień:
13. Projekt korczakowski.
zagadnienia:
- obchody Roku Janusza Korczaka,
- zapoznanie z postacią i jej dziełem,
- poświęcenie życia ideałom, odpowiedzialność za wybory życiowe,
- „Dziecko w każdym z nas”: dlaczego warto je chronić?
- młodość w trudnych czasach (lata wojny i okupacji)

[opieka nad projektem: p. Ewa Zawieja, p. Marianna Kieliszewska, p. Joanna Tritt;
przygotowanie scenariuszy lekcji i działań projektowych; film; udział w konkursach;
możliwość realizacji na kilku godzinach wychowawczych]
14. Jak spędzamy wolny czas?
zagadnienia:
- pogadanka: dlaczego potrzebny jest nam sen?
- ustalanie planu dnia,
- twórcze i mądre sposoby spędzania czasu wolnego

15. Świąteczne nastroje: co zrobić, by święta były jeszcze przyjemniejsze? Czym mogę
podzielić się
z innymi?
zagadnienia:
- tradycje świąteczne w naszych domach ,
- zwyczaje lokalne i narodowe,

- wigilia klasowa (podział obowiązków),
- przygotowywanie paczek dla potrzebujących ,
- idea wolontariatu: dlaczego warto pomagać bezinteresownie, sposoby pomocy, organizacje
społeczne i charytatywne- także dla ludzi młodych

[opieka nad spotkaniami: p. Joanna Tritt - możliwość realizacji na kilku godzinach wychowawczych;
propozycja spotkania z osobami w różny sposób zaangażowanymi w wolontariat, we wspólnoty
pomagające osobom niepełnosprawnym i potrzebującym (np. Wspólnota Burego Misia,
Stowarzyszenie na Tak, Pomocnicy Matki Kościoła, Domy Opieki Społecznej, itd.); uczestnictwo
w warsztatach dotyczących idei wolontariatu (p. Margareta Wysocka); Klub Przyjaciół Promyka
(p. Honorata Łukaszewska)]

Styczeń:
16. Oceniamy nasze postępy w nauce i zachowaniu w pierwszym semestrze.
zagadnienia:
- dokonywanie samooceny przez uczniów
17. Analiza wyników nauczania i wychowania za pierwszy semestr roku szkolnego 2012/
2013.
zagadnienia:
- zapoznanie uczniów z przewidywanymi ocenami z zachowania i z poszczególnych przedmiotów
nauczania

Luty:
18. Analiza próbnych egzaminów gimnazjalnych. Procedury egzaminacyjne.
zagadnienia:
- analiza próbnych egzaminów gimnazjalnych,
- zapoznanie z procedurami egzaminacyjnymi,
- strój egzaminacyjny

[procedury egzaminacyjne: p. dyr. Agata Maćkowiak]
19. Refleksja nad egzaminem gimnazjalnym- jak pracować nad efektywnością naszej nauki?
zagadnienia:
- warsztaty dotyczące technik uczenia się,
- stres: jak nad nim zapanować?

- test: psychozabawa- „czy umiesz zdawać?”
- pogadanka: co może mi ułatwić zdawanie egzaminu?

[techniki uczenia się (p. dyr. Katarzyna Lisiecka, p. Ewa Zawieja); test: p. Agnieszka Weydmann]
20. Asertywność.
zagadnienia:
- co to znaczy być asertywnym?
- ćwiczenie zachowań asertywnych,
- komunikat „ja”- co to takiego?
[materiały do ćwiczeń z warsztatów asertywności (p. Joanna Tritt)]

Marzec:
21. Opanowujemy trudną sztukę rozwiązywania konfliktów.
zagadnienia:
- co to znaczy „konflikt”?
- typy konfliktów wewnętrznych ,
- etapy rozwiązywania konfliktów,
- eliminowanie przemocy ze stosunków międzyludzkich ,
- sztuka wypracowania kompromisów,
- sztuka przebaczania krzywd i błędów,
- zwalczanie postaw egoistycznych ,
- występowanie w obronie prawa i sprawiedliwości ,
- życie w zgodzie z własnym sumieniem

[możliwa realizacja na dwóch godzinach wychowawczych; współpraca z pedagogiem
lub psychologiem szkolnym]

22. Na czym polega rozwój emocjonalny człowieka?
zagadnienia:
- dojrzewanie- okresem nierównowagi organizmu,
- rozpoznawanie uczuć i emocji,
- wywoływanie pozytywnych emocji i stawianie realistycznych celów

23. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
zagadnienia:
- zajęcia w terenie,

- analiza przepisów prawa o ruchu drogowym z punktu widzenia pieszego, rowerzysty,
motorowerzysty, kierowcy

[p. dyr. Agata Maćkowiak]
24. Refleksja wielkanocna.
zagadnienia:
- Wielki Tydzień z muzyką poważną- jak inaczej przygotować się do Wielkanocy?
- tradycje i zwyczaje wielkanocne

[propozycja wyjścia na koncert]

Kwiecień:
25. Mój wygląd zależy ode mnie- spotkanie z kosmetyczką/ wizażystką.
zagadnienia:
- problemy skórne wieku dojrzewania,
- dbałość o wygląd zewnętrzny,
- jak nie zepsuć swojego wizerunku,
- pytania uczniów

[propozycja przeprowadzenia spotkania z p. kosmetyczką osobno dla dziewcząt i chłopców,
zaproszenia rodziców]

26. „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?”. Uczuciowe problemy nastolatków.
zagadnienia:
- jak nazywać/ wyrażać/ odróżniać swoje uczucia?
- cechy przyjaźni, zakochania, miłości,
- jak nie zranić czyichś uczuć, jak mądrze rozmawiać o problemach uczuciowych?
- seksualność– jak chronić jej piękno?

[współpraca z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, zaproszenie gościa ]
27. Nasze talenty, nasze zainteresowania.
zagadnienia:
- jak rozpoznawać i rozwijać własne talenty, jak ich nie zmarnować, jak dzielić się nimi
z innymi,
- prezentacja zainteresowań/ hobby uczniów

[propozycja spotkania z ludźmi, którzy w twórczy sposób dzielą się talentami z innymi poprzez swoją
pracę (np. zaproszenie muzyków, poetów, jakichkolwiek utalentowanych , a chcących ciekawie
podzielić się z uczniami swoim doświadczeniem, ludzi…)]

Maj:
28. Jak media wpływają na nasze postawy?
zagadnienia:
- brak wiarygodnej informacji zniekształca obraz rzeczywistości,
- funkcje radia i telewizji,
- etyka dziennikarska,

[spotkanie z dziennikarzem (np. p. Katarzyna Zagórska); propozycja wyjścia do radia ]
29. Co to znaczy być ojcem, być matką?
zagadnienia:
- znaczenie miłości rodzicielskiej dla zdrowia i prawidłowego rozwoju osobowego dzieci,
- najczęstsze błędy popełniane w kontaktach: rodzic- dziecko,
- przykłady efektywnych metod kontaktowania się w rodzinie

[współpraca z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, zaproszenie gościa ]

30. To, jaki jesteś, zaczyna się w rodzinie.
zagadnienia:
- rodzina jako środowisko, w którym kształtują się różne zachowania zdrowotne,
- związek między zdrowiem rodziny a zdrowiem społeczeństwa

[np. film o niewłaściwych relacjach rodzinnych + dyskusja]
Czerwiec:
31. Rok szkolny 2012/ 2013- jaki był? Samoocena uczniów.
zagadnienia:
- samoocena zachowania,
- co udało mi się zrealizować: moje sukcesy i porażki

32. Przygotowujemy uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnania gimnazjum.

zagadnienia:
- zaprojektowanie scenografii,
- podział obowiązków,
- opracowanie scenariusza uroczystości

33. Ale to już było… i nie wróci więcej…
zagadnienia:
- refleksja nad trzema latami wspólnie spędzonymi w gimnazjum (jak uczyć się wdzięczności?),
- co nam zostało, jak pielęgnować szkolne przyjaźnie,
- nasze plany i marzenia

