DOBRE MANIERY NA CO DZIEŃ

Innowacja pedagogiczna będzie realizowana w II półroczu roku szkolnego
2018/2019 przez uczniów klasy 5L.
Zespół wdrażający innowację: koordynator wychowawca: Urszula Ostaszewska –
Dobosz, osoby wspierające pedagog: Dorota Urbanowska, psycholog: Edyta
Michałek.
Dobrze wychowany wcale nie znaczy idealny. To taka osoba, która potrafi właściwie
się zachować w rozmaitych sytuacjach, szanując przy tym zarówno siebie, jak i
innych.
W związku z narastającą falą braku taktownego zachowania, a niejednokrotnie
agresji wśród dzieci, koniecznością staje się prowadzenie zajęć na temat kultury i
dobrego zachowania.
Działania podjęte w programie innowacyjnym mają ścisłe powiązanie z programem
wychowawczym

i

programem

profilaktyki

szkoły,

stanowią

uzupełnienie

i

wzbogacenie realizowanych w nich treści i są zgodne z podstawą programową.

Celem

innowacji jest

wspomaganie

wszechstronnego

rozwoju

ucznia, a

w

szczególności zminimalizowanie problemów wychowawczych. Innowacja wpłynie na
poprawę jakości pracy szkoły poprzez sprawne funkcjonowanie dzieci w środowisku
szkolnym i pozaszkolnym.
Cele szczegółowe:
•

poznanie podstawowych zasad dobrego wychowania i rozbudzenie potrzeby ich
stosowania;

•

wdrożenie dobrych manier, które zapewniają większą swobodę oraz poczucie
bezpieczeństwa;

•

kształtowanie umiejętności likwidowania konfliktów i ich źródeł w stosunkach z innymi
ludźmi;

•

nabywanie umiejętności odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach
życiowych;

•

kształtowanie obrazu własnej osoby i oceny własnego zachowania;

•

budzenie poczucia estetyki;

•

nabywanie umiejętności społecznych;

•

korzystanie z różnych źródeł informacji.

•

NASZE DZIAŁANIA
•

Przygotowania do Jasełek

•

Wigilia klasowa

•

Występy dla dzieci z innych szkół

•

Zajęcia z psychologiem i pedagogiem

•

Zajęcia z pielęgniarką szkolą

•

Udział w konkursach

•

Aktywny udział w uroczystościach szkolnych

•

Wycieczki: Stadion Narodowy w Warszawie, do kina, ZOO

•

Centrum Rozrywki

•

Warsztaty z zakresu savoir – vivre przy stole i obiad w restauracji,

•

Aktywny udział w pikniku rodzinnym

•

Lekcje muzealne
Podczas powziętych działań uczniowie będą mieli wiele sposobności, aby
utrwalić zasady kulturalnego zachowania, które zdobyli w ramach realizowanej
na zajęciach innowacji „Dobre maniery na co dzień”.

