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Program Wychowawcy II klasy Gimnazjum

Cele wychowania
/ propozycje tematów

GDDW /

Zadania
cele szczegółowe Sposoby realizacji Przewidywane efekty

działań

I. Rozwój jednostki i
kształtowanie osobowości
A. W ramach rozwoju
społecznego

1. Wybór samorządu
klasowego

2. Budujemy wzajemne
zaufanie

3. Tolerancja i jej granice

* integrowanie grupy klasowej i
stwarzanie uczniom właściwych
warunków wzajemnego poznania
się.

* kształtowanie poczucia tożsamości
z klasą i szkolną społecznością

* kształcenie umiejętności
rozróżniania postawy tolerancji i
nietolerancji

* budowanie postaw zaufania w zespole klasowym
* zapoznanie uczniów z komunikacją werbalną i

niewerbalną
* integracja zespołu klasowego przez wspólne gry i

zabawy psychologiczne,
* organizacjażycia klasy
* właściwe zorganizowanie wyborów do Samorządu

Klasowego
* wybór samorządu klasowego, podział zadań,

ustalenie zasad dyżurów klasowych, opieki nad
wyznaczoną salą lekcyjną

* udział klasy w wyborach do Samorządu Szkolego
* zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami
* analiza Kodeksu Ucznia i regulaminów szkolnych
* zachęcenie uczniów do udziału w zajęciach

pozalekcyjnych,w konkursach, olimpiadach.
* włączenie klasy do udziału w uroczystościach

szkolnych.
* motywowanie uczniów do osiągania jak

najlepszych wyników w nauce i frekwencji tak by
klasa uzyskała wysoką lokatę w rankingu szkoły.

* dbanie o dobre imię klasy i szkoły,
* motywowanie uczniów do obrony własnych praw i

osobistego terytorium
* klasa jako miejsce bezpieczeństwa i akceptacji

Uczeń zna bariery psychologiczne
utrudniające kontakt z drugą osobą.
Zna zasady dobrego współdziałania z
kolegami i z wychowawcą klasy.
Zna prawa i obowiązki ucznia
Zna szkolne regulaminy i stara się je
przestrzegać aktywnie włącza się w
życie klasy i szkoły
Działa wg zasady „Ja w swojej
społeczności nie jestem sam”.
Zna potrzeby innych ludzi
(bezpieczeństwo, zrozumienie,
akceptacja )
Zaspokaja potrzeby poznawcze,
aktywności, kontaktów
interpersonalnych, uznania
Respektuje prawa własne i drugiego
człowieka do wyrażania myśli i
poglądów
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Cele wychowania
/ propozycje tematów

GDDW /

Zadania
cele szczegółowe Sposoby realizacji Przewidywane efekty

działań

II. Rozwój jednostki
kształtowanie
osobowości
B. W ramach rozwoju
indywidualnego

4. Miłość i odpowiedzialność
5. Zrozumieć siebie nawzajem
6. Rozpoznajemy zachowania

asertywne
7. Uczymy się zachowań

asertywnych

* budowanie poczucia własnej
wartości, własnego, ja wspartego
pozytywną relacją z rówieśnikami.

* poprawa emocjonalnego
funkcjonowania w klasie i w innych
grupach społecznych.

* poznanie siebie, swoich potrzeb i
osób odmiennej płci

* rozwijanie potrzeby szacunku
wobec drugiej osoby

* nabywanie umiejętności
pielęgnowania uczuć koleżeństwa,
przyjaźni i miłości.

* kształtowanie postawy
odpowiedzialności za siebie i
innych w związku z dokonywanymi
wyborami.

* przygotowanie do głębszego
poznawania siebie i stymulowania
procesem samorozwoju i
samokształcenia.

* przygotowanie do rozpoznania
podstawowych wartości moralnych
i dokonywania ich hierarchizacji.

* zapoznanie uczniów z pojęciem
zachowań asertywnych,
agresywnych i uległych

* kształtowanie umiejętności
zachowania asertywnego

* trening zachowań asertywnych dla wybranych
uczniów prowadzi pedagog szkolny.

* poznanie alternatywnych sposobów spędzania
wolnego czasu.

* porady, konsultacje, rozmowy z rodzicami w
zakresie metod postępowania z
dzieckiem.(wychowawca, pedagog lub wskazany
ekspert).

* realizacja programu „Wychowanie dożycia w
rodzinie”

* prowadzenie warsztatów przez nauczycieli,
pedagoga, psychologa i specjalistów PPP

Uczeń posiada podstawowe
umiejętności psychologicznego
kontaktu umożliwiającego
pozytywne funkcjonowanie w
szkole.
Odrzuca bierne formy zachowania na
rzecz aktywnej i poszukującej
Potrafi wyrażać swoje uczucia,
myśli, adekwatnie oceniać swoje
zalety, wady oraz osiągnięcia i
trudności w nauce i zachowaniu.
Rozumie,że miłość jest postawą,
której człowiek się uczy i za
kształtowanie, której odpowiada
Rozpoznaje zachowania asertywne
Jest asertywny
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Cele wychowania
/ propozycje tematów

GDDW /

Zadania
cele szczegółowe Sposoby realizacji Przewidywane efekty

działań

III. Edukacja kulturalna i
estetyczna oraz organizacja
wolnego czasu.

8. Spędzanie wolnego czasu

* wprowadzenie wświat kultury i
sztuki, stworzenie okazji do
przeżyć estetycznych,
uwrażliwianie na piękno,

* zachęcanie do własnej twórczości,.
* uczenie istnienia w kulturze tak by

stała się ona wewnętrzną potrzebą i
stylemżycia.

* kształtowanie nawyków aktywnego
i kulturalnego spędzania wolnego
czasu.

* wdrożenie do czynnego
wypoczynku

* udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych o
charakterze artystycznym: koło teatralne, koło
taneczne

* włączenie się uczniów klasy do przygotowania
uroczystości szkolnych.

* propagowanie czytelnictwa w klasie
* udział klasy w wycieczkach szkolnych, rajdach
* współpraca z instytucjami kulturalnymi z terenu

miasta
* współpraca z PTTK w Ozorkowie

Uczeń ma wewnętrzna potrzebę
uczestnictwa w kulturze jako
odbiorca i jako twórca.
Rozumie potrzebę czynnego
wypoczynku.
Zna różne rodzaje aktywności
ruchowej.
Właściwie gospodaruje własnym
czasem wolnym.

IV. Wychowanie zdrowotne.
Kształtowanie postaw pro
zdrowotnych i pro
ekologicznych.

9. Higiena pracy umysłowej
10. Racjonalneżywienie
11. Bulimia anoreksja –

śmiertelna pułapka

* kształtowanie postawy dbałości o
własny rozwój fizyczny i
intelektualny, sprawność i
odporność organizmu oraz higienę
ciała i otoczenia

* ukazywanie uczniom możliwości
sposobów uczenia się

* poznanie zasad prawidłowego
odżywiania się

* poznanie zagrożeń wynikających ze
złego odżywiania się

* zachęcanie uczniów do zdrowego
stylu życia

* zajęcia z udziałem szkolnej pielęgniarki: prelekcja
na temat zdrowego odżywiania się i racjonalnego
trybu życia wykorzystanie materiałów
audiowizualnych i propagandowych na w/ w temat

* zajęcia z udziałem psychologa szkolnego i
pedagoga

* realizacja programu„Wychowanie dożycia w
rodzinie”

* pogadanki ekspertów na temat higieny uczenia się

(czas, miejsce, pozycja, oświetlenie, porządek,
wentylacja pomieszczenia)

Uczeń świadomie dba o swoje
zdrowie i swój rozwój fizyczny, stara
się prowadzić zdrowy trybżycia dba
o higienę osobistą i czystość
otoczenia
Zna warunki sprzyjające osiąganiu
sukcesów
Uczeń zna skutki nieprawidłowego
odżywiania się (bulimia, anoreksja)
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Cele wychowania
/ propozycje tematów

GDDW /

Zadania
cele szczegółowe Sposoby realizacji Przewidywane efekty

działań

V. Wychowanie dożycia w
rodzinie.

12. Czym jest konflikt pokoleń?
13. Jak zapobiegać konfliktom?

* poznanie przyczyn powstawania
konfliktów: dzieci – dorośli, uczeń
– nauczyciel, uczeń – uczeń

* kształcenie umiejętności
przewidywania i rozwiązywania
sytuacji konfliktowych

* kształcenie pozytywnych aspektów
współdziałania z ludźmi

* rozwijanie umiejętności układania
pozytywnych relacji

* udział klasy w zajęciach prowadzonych przez
psychologa i pedagoga

* rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami,
kierowanie ucznia w razie potrzeby.do pedagoga
szkolnego lub poradni specjalistycznej,

* realizacja programu „Wychowanie dożycia w
rodzinie”

* pedagogizacja rodziców przez ekspertów i
wychowawców

Uczeń maświadomość znaczenia
rodziny wżyciu człowieka
Zna sposoby konstruktywnego
rozwiązywania problemów
Potrafi wyciągać wnioski z
zaistniałych sporów i konfliktów na
przyszłość
Zna sposoby rozwiązywania
konfliktów

VI. Edukacja obywatelska
Kształtowanie postaw
obywatelskich i
patriotycznych

14. Patriotyzm dawniej i dziś
15. Co wnosimy do kultury

europejskiej jako Polacy ?
16. Poznajemy kulturę innych

narodów.

* rozwijanie poczucia przynależności
do społeczności lokalnej,
regionalnej i narodowej

* kształtowanie szacunku wobec
symboli narodowych

* uświadomienie potrzeby
znajomości historii i kultury
własnego narodu

* rozbudzanie zainteresowania
własną ojczyzną i jej ciekawymi
zakątkami

* kształtowanie postaw i uczuć
patriotycznych

* zachęcanie do zwiedzania
prezentowanych miejsc i regionów

* prezentowanie przez uczniów na zajęciach
g. d. w. swojej „małej ojczyzny” jej problemów i
osiągnięć

* udział w imprezie dotyczącej Unii Europejskiej
* przygotowanie uczniów do właściwego

zachowania się podczas uroczystości szkolnych
* udział w imprezach lokalnych z okazjiświąt

narodowych
* współpraca z kościołem przy organizowaniu

uroczystości narodowych i religijnych

Uczeń ma poczucie przynależności
do swojej „małej ojczyzny”, przy
jednoczesnym poczuciu tożsamości
obywatelskiej i narodowej
Zna swój region (miasto, gmina,
powiat, województwo )
Gromadzi informacje w oparciu o
dostępneźródła wiedzy o regionie,
ojczyźnie, Europie
Rozumie potrzebę zachowania
tożsamości narodowej we wspólnej
Europie


