PROJEKT EDUKACYJNY

realizowany
w Szkole Podstawowej nr 12 w Elblągu
w roku szkolnym 2016/2017

Opracowanie: Małgorzata Czyszek, Marta Jurewicz

WSTĘP
Projekt ma posłużyć kształtowaniu osobowości młodego pokolenia, uświadomieniu dzieciom, jak
ważne jest właściwe zachowanie, przestrzeganie norm społecznych i w jaki sposób zachowanie
oddziałuje na nasze relacje z otoczeniem czy bliskimi. Kulturalne zachowanie nie jest przeżytkiem
i w żaden sposób nie deprecjonuje człowieka, nie jest objawem słabości, czy wycofania, lecz
pozytywnie świadczy o charakterze i wychowaniu. Znajomość zasad kultury i savoir–vivre pomaga
i ułatwia życie, przełamuje niepewność, pomaga odnaleźć się w nowych sytuacjach.

CEL OGÓLNY
Kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań społecznych, umiejętności kulturalnego
zachowania się w szkole, mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych, wyposażenie uczniów
w wiedzę na temat zasad savoir–vivre. Wyrabianie szacunku dla siebie i innych.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
- właściwie zachowuje się w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych (podczas uroczystości,
w teatrze, przy stole, podczas zabawy, na meczu, w środkach komunikacji itp.)
- zna zasady i dba o kulturę kontaktów międzyludzkich
- stosuje zwroty grzecznościowe
- zna zasady i potrafi w kulturalny sposób brać udział w rozmowie
- okazuje najprostsze wyrazy uprzejmości
- dostrzega i reaguje na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych
- właściwie reaguje na nieodpowiednie zachowanie kolegów
- przestrzega zasad fair play
- dba o zdrowie i środowisko przyrodnicze

ADRESAT PRZEDSIĘWZIĘCIA
Uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu.

METODY PRACY
-

pogadanki
dyskusje
prezentacje
zajęcia plastyczno-techniczne
przedstawienie, inscenizacja
konkursy

FORMY PREZENTACJI
- plakaty
- gazetki
- kiermasz
- wystawa
- strona internetowa szkoły

UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI
Zagadnienia związane z zasadami dobrego zachowania realizowane będą podczas lekcji
wychowawczych, uroczystości szkolnych, wycieczek oraz w czasie zajęć dydaktycznych. Odbywać
się również będą spotkania, wycieczki, apele.

TEMATY I ZADANIA DO REALIZACJI

 Regulamin zachowania – omówienie zasad panujących w szkole, obowiązki
i prawa ucznia.

TERMIN
REALIZACJI
wrzesień
2016

 Sprzątanie świata – udział w akcji ogólnopolskiej.
 Europejski Dzień bez Samochodu – udział w szkolnym festynie rowerowym.
 Spotkanie Samorządu Uczniowskiego – debata nt. dobrego zachowania
w szkole.

 Kultura i szacunek tworzą mój dobry wizerunek – kodeks kulturalnego
ucznia – zasady zachowania podczas zajęć lekcyjnych, przerw, uroczystości
szkolnych, w bibliotece, ważność punktualności – tworzenie „drzewka”
pozytywnych zachowań, prezentacja na plakatach.

październik
2016

 Poznajemy prawa dziecka – zajęcia w bibliotece.
 Moc magicznych słów: proszę, przepraszam, dziękuję – czytamy wiersze:
„Czarodziejskie proszę”, „Tajemnicze dziękuję” i „Magiczne przepraszam”.

listopad
2016

 Konkurs: scenki zaprezentowane na apelach, hasła, wierszyki.
 Wokół nakrytego stołu – kulturalne zachowanie przy stole (w stołówce,

podczas wigilii), posługiwanie się sztućcami, poprawne i eleganckie nakrycie
stołu – konkurs najpiękniejszych stołów wigilijnych.

grudzień
2016

 Świąteczna paczka żywności i życzliwości – udział w akcji.
 Kultura słowa – redagowanie życzeń w formie kartek, poczta świąteczna.
 Potyczki językowe – wypowiadamy wojnę wulgaryzmom. Zajęcia poświęcone

styczeń
2017

 Cichy przyjaciel lub Kolega na medal – zasady, jak powinien zachować się

luty 2017

 Mała wielka złość – umiem reagować na agresję. Zachowanie agresywne

marzec 2017

kulturze słowa, wzbogacające słownictwo uczniów związane z kulturą osobistą, a
usuwające wulgaryzmy z języka potocznego

dobry kolega. Czy ważne jest koleżeństwo? Cześć, dzień dobry, jak się masz!
Czy potrzebujesz mojej pomocy? – pogadanki, debaty klasowe, prace
plastyczne, wybór i przyznanie Medalu Dobrego Kolegi w klasie.

i asertywne – spotkania z pedagogiem, analiza filmu.

 Pedagogizacja rodziców nt. przemocy i agresji.
 Strój na różne okazje – pokaz mody na apelach przedstawiający strój galowy,

kwiecień
2017

 Mecze i zawody – zasady gry „fair play” w rozgrywkach sportowych,

maj 2017

 „Kartkówka” z dobrych manier lub „karuzela” wiedzy o dobrym zachowaniu-

czerwiec
2017

codzienny, do teatru, muzeum, na koncert, strój sportowy i dyskotekowy.

zachowanie kibiców, pokazowy mecz towarzyski niepełnosprawnych sportowców

międzyklasowy konkurs wiedzy.

 Savoir - vivre dla nastolatka” – prezentacja multimedialna.
 Wybór Mistrza Dobrego Zachowania w klasie i w szkole.

