
Opis programu profilaktycznego

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie

pod patronatem Starosty Leszczyńskiego 

pt. „  USKRZYDLIĆ SŁOWA  ” skierowanego 

do szkół podstawowych i gimnazjów powiatu leszczyńskiego 

Zadania  ogólne:  jednym  z  zadań  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  które

wynikają  z  Prawa Oświatowego i  stosownych  rozporządzeń  o organizowaniu i  udzielaniu

pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  uczniom,  wynika  obowiązek  prowadzenia  działań
profilaktycznych.  Obok  pracy  zawartej  w  zadaniach  statutowych  PPPP  polegającym  na

diagnozowaniu, opiniowaniu, orzekaniu, poradnia pragnie wyjść naprzeciw działaniom szkół

i wspomóc je w budowaniu u uczniów poczucia własnej wartości, budowania porozumienia

społecznego,  poprawie  komunikacji  międzyludzkiej,  zapobieganiu  konfliktom i  przemocy.

Podstawowym zadaniem programu jest zwrócenie uwagi na rolę pochwały w życiu dziecka.  

Cele ogólne programu  : 

• zwrócenie uwagi na budowanie poczucia własnej wartości

• refleksja nad rolą pochwały w życiu dziecka

• pozytywna komunikacja

• rozwijanie zainteresowań artystycznych 

Cele realizowane na poziomach: nauczyciel – dziecko, rodzic – dziecko, dziecko – dziecko.

Wstęp

Program  „USKRZYDLIĆ  SŁOWA”  skierowany  jest  do  wszystkich  uczniów

i  dorosłych  składających  się  na  społeczność  szkolną,  którzy  każdego  dnia  mierzą  się
z  problemami,  nieporozumieniami  i  konfliktami.  Chcemy  pokazać  jak  ważną  rolę  w

pozytywnej  komunikacji  odgrywa  poczucie  własnej  wartości  i  jaką  rolę  w  tym  odgrywa

pochwała.  Pragniemy,  by efektem działań  było nie tylko zwrócenie uwagi na konieczność
budowania  w  dzieciach  potrzeby  własnej  wartości,  zapobiegania  przez  to  negatywnej

komunikacji  ale  również  wystawa  prac  powstałych  w  wyniku  zgodnego  i  kreatywnego

działania  w  zespole  dzieci.  Program  USKRZYDLIĆ  SŁOWA  będzie  się  opierał  na

działaniach,  których  zadania  będą  realizowane  na  dwóch  podstawowych  płaszczyznach:

dorośli oraz dzieci/młodzież. 

Dorośli: 

• spotkanie dla pedagogów, 
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• prezentacja zagadnienia dla rad pedagogicznych i wypracowanie narzędzi, 

• prelekcja  (lub  inna  forma  przekazu)  wychowawców/pedagoga  skierowana  do

rodziców.

Dzieci i młodzież: uczniowie klas I - VIII i III gimnazjum: 

• lekcje wychowawcze na temat pozytywnej komunikacji, 

• zajęcia  z  pedagogiem  lub  psychologiem  i  wychowawcami  –  potrzeba  pozytywnej

komunikacji, przeciwdziałania hejtowi, wypracowanie narzędzi (gazetki na korytarzu)

• konkurs* na pracę plastyczną dotyczącą promowania pozytywnej komunikacji.

Praca podzielona będzie na następujące części:

• Spotkania  z  pedagogami  i  praca  nad  formami  i  sposobami  poprawienia  relacji

szkolnych na wszystkich płaszczyznach – wypracowanie działań.

• Prezentacja  przygotowana  przez  Centrum Doskonalenia  Nauczycieli  w  Lesznie  na

temat roli pochwały w kształtowanie poczucia własnej wartości.

• Ogłoszenie konkursu plastycznego na komiks ukazujący pozytywną komunikację.

• Przeniesienie zaplanowanych działań na teren szkolny: 

-  praca  pedagogów  (lub  CDN)  z  radą  pedagogiczną  w  określonych

wcześniej formach,

- praca wychowawców z rodzicami,

- praca wychowawców i nauczycieli z uczniami.

• Finał konkursu plastycznego – nagrodzenie i wernisaż  prac w Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym  w  Rydzynie.  Podsumowanie  programu  na  zespole

samokształceniowym  pedagogów  szkolnych  –  wręczenie  zaświadczeń  dla  szkół

potwierdzających udział w programie.

Adresaci programu

Adresatami  są  nauczyciele,  rodzice  i  uczniowie  wszystkich  klas  szkół  podstawowych

i gimnazjalnych powiatu leszczyńskiego. 

Miejsce realizacji i rozmiar czasowy

Program realizowany będzie na terenie szkół podstawowych gmin powiatu leszczyńskiego.

Program obejmować będzie II półrocze roku szkolnego 2018/2019.

Partnerzy projektu:

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie
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• Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Patronat honorowy   – Starosta Leszczyński

Organizacja zajęć

Etap I – luty - spotkanie zespołu samokształceniowego pedagogów szkolnych szkół powiatu

leszczyńskiego:  przedstawienie  programu  (cele,  sposoby  realizacji),  zapowiedź  konkursu

plastycznego. Prezentacja Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie o roli pochwały w

kształtowanie poczucia własnej wartości.  

Etap II – luty 2019 – ogłoszenie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i

gimnazjalnych powiatu leszczyńskiego USKRZYDLIĆ SŁOWA

Etap III – luty/marzec/kwiecień 2019 – praca pod okiem pedagogów w szkołach 

Etap IV – maj 2019 – podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego – wystawa

prac w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie

Etap V – czerwiec 2019 – spotkanie z pedagogami – podsumowanie konkursu, prezentacja

wypracowanych narzędzi i zaświadczeń o wzięciu udziału w programie.

Spodziewane efekty

Oczekiwane efekty odnoszą się do wszystkich grup wiekowych:

• uczestnik podjął się refleksji nad barwą współczesnej komunikacji,

• uczestnik stara się stosować komunikację pozytywną,

• uczestnik poznał wagę pochwały w życiu każdego człowieka,

• uczestnik poznał radość zgodnego tworzenia. 

*Regulamin konkursu stanowi odrębny dokument.
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