PROJEKT EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY
MÓJ ŚWIAT WARTOŚCI
Rok szkolny 2017/2018
Realizatorzy: uczniowie, nauczyciele, rodzice klas IV - VI
Cel projektu: ukierunkowanie ucznia ku wartościom, które nawiązują do przewodniej myśli projektu:
„ Nie można zostawić świata, takim jakim jest” /Janusz Korczak/
Cele szczegółowe projektu realizują treści podstawy programowej:
 wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu,
patriotyzmu i szacunku dla tradycji;
 wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających
bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej;
 rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
i wnioskowania;
 kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi;
 zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia.
Metody i formy pracy: konkursy, projekty, wycieczki tematyczne, akademie, zajęcia w ramach
programu „Spójrz inaczej”, realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego, prezentacje,
referaty, makiety, prace plastyczne, spotkania z interesującymi ludźmi, wywiady, sprawozdania.
Konkursy humanistyczne, muzyczne, plastyczne:
l.p.
Zadanie
Opiekunowie
1. Porozmawiajmy o autorytetach… M. Składanek
M. Pietrzak
(konkurs na najciekawszy
wywiad przeprowadzony wśród K. Godziebiewska
uczniów)
I. Pietrzak
2. Moje motto – konkurs na
najciekawszy cytat nawiązujący M. Składanek
do pozytywnych wartości
3. Znamy nasze tradycje – konkurs I. Pietrzak
wiedzy o polskich tradycjach
A. Przyłucki
4. „Rok dla Niepodległej” Autorytety w dziejach naszego
państwa. Wybitne postaci
państwa polskiego na tle dziejów
historii powszechnej (projekt
historyczny)
5. Narodowe śpiewanie – konkurs M. Pietrzak
pieśni patriotycznych
I. Pietrzak
6. „Piękny i dobry” – starożytni o M. Składanek
ideale człowieka (kl. V-VI)
M. Radziszewska
7. Tradycje bożonarodzeniowe w
innych krajach
S. Gałecka
(projekt uczniów klas IV – VI)
8. „Zakręć się na dobro” – Szkolny s. T. Czarniecka
Dzień Wolontariusza
E. Leśniewska
(prezentacja, konkurs)

Data realizacji
listopad 2017

grudzień2017

grudzień 2017 i
marzec 2018
listopad 2017marzec 2018

listopad 2017
marzec 2018
grudzień 2017

marzec 2018

Uwagi

9.

„Dobro zwycięża”
M. Składanek
(konkurs na baśń klas IV-tych) M. Pietrzak
M. Wrzesińska
10. Wśród mistrzów – konkurs na
wykonanie kopii wartościowego
obrazu

kwiecień 2018
zak. maj 2018

Konkursy matematyczne, przyrodnicze:
l.p.
1.

2.

3.

4.

Zadanie
Na ścieżkach odkryć
i wynalazków (projekty i
warsztaty; doświadczenia i
eksperymenty przyrodnicze
kl. IV-VI)
Polscy odkrywcy (prezentacje
multimedialne o Polakach odkrywcach i wynalazcach
kl. V i VI)
Dlaczego zdrowie jest ważne?
(Konkurs wiedzy o zdrowym
odżywianiu kl. IV-VI)
Tworzymy dzieło (makieta z brył)

Opiekunowie
E. Majnert

Data realizacji Uwagi
październik
2017- maj 2018

E. Majnert
A. Peryt

listopad 2017 marzec 2018

E. Majnert

listopad 2017

Nauczyciele matematyki grudzień 2017 maj 2018

Przewidywane efekty:
Uczniowie:
 określają wartości istotne w życiu człowieka (uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność,
wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza,
kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista),
 określają swoje autorytety,
 są świadomi swego rozwoju indywidualnego i społecznego,
 świadomie uczestniczą w kulturze,
 potrafią pracować zespołowo,
 określają swoje predyspozycje, uzdolnienia, mocne strony,
 szanują tradycje i kulturę własnego narodu,
 zajmują postawą poszanowania dla innych kultur i tradycji,
 aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczą w życiu klasy i szkoły,
 przestrzegają zasad życia społecznego.
Ewaluacja: udział i wyniki konkursów, wystawa prac, prezentacja działań na forum klasy i szkoły,
artykuły na stroną internetowa szkoły, obserwacja zachowania uczniów w różnych okolicznościach,
oceny zachowania uczniów.
Małgorzata Składanek

