SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY

RODZINA JEST SUPER!

Opracowanie
KOORDYNATOR SZKOLNY
Danuta Stefańska

Cele

Promowanie
wartości rodziny

Metody i formy

Terminy

1.Piknik z okazji Czerwiec
Dnia Dziecka z
udziałem
rodziców:
prezentacje,
pokazy i
podsumowanie
projektu.
2.„Robimy to
razem ” Maj
konkurs dla klas
1-3 na pracę
plastyczną o
wspólnych
działaniach
rodzinnych.

Kształcenie
1. „Chcę być jak Maj
odpowiedzialności mama, tata.” –
za własny rozwój a)spotkanie z
rodzicem
(prezentacja
ciekawego
zawodu) – klasy
1-3.

Sposób prezentacji
efektów końcowych
Wszystkie działania na
stronie internetowej w
zakładce – Projekt :
”Rodzina jest super!”

Odpowiedzialni

1 czerwca D. Kaczmarek
Piknik z okazji Dnia
Dziecka - konkursy,
prezentacje

Galeria szkolna –
D.Stefańska
wystawa prac;
K.Przybylska
wręczenie nagród i A. Kamińska
prezentacja
nagrodzonych prac
podczas Dnia
Dziecka
K.Przybylska
Podczas zajęć
lekcyjnych

b)ustna
Maj
prezentacja
ciekawego
zawodu/ pracy
członka rodziny
–klasy 7

Podczas zajęć z
doradztwa
zawodowego

E.Adamczak

2.Prelekcja dla Maj
rodziców klas 01 - „Jak
wspierać rozwój
swojego
dziecka?”

22. maja Spotkanie
z rodzicami

E.Kaczmarek

Podejmowanie
zespołowych
pomysłów i
realizacja zadań

1.Gra miejska
„Żyjemy
zdrowo” - z
hasłami
promującymi
rodzinę i
zdrowie (klasy
5-7).

Czerwiec

2.Dzień
Maj
Rodziny–
inscenizacje i
okolicznościowe
spotkania.
Rozwijanie
umiejętności
poszukiwania,
porządkowania i
wykorzystywania
informacji z
różnych źródeł

1 czerwca -Piknik z A.
okazji Dnia Dziecka; Wojciechowska
zdjęcia

Dokumentacja
zdjęciowa

1.Jak kiedyś
bywało….
Kwiecień/Maj 12 maja – Drzwi
a) „Fotografia z
otwarte– wystawa
rodzinnego
prac
albumu” konkurs dla klas
4-5 na opis
starej fotografii.

I. Chojnacka
wychowawcy
klas 1-3

M. Garczarek
D.Stefańska

b) „Jak kiedyś
Kwiecień/Maj Piknik Rodzinny - 1 A. Brękbywało”, czyli
czerwca –
Świtalska
opowieści
prezentacja
dziadków i
najlepszych
rodziców –
opowiadań
konkurs
literacki dla klas
6-7 na
opowiadanie z
czasów
młodości.
2.”Myśli o
Maj
rodzinie”
a)wystawa
książek o
tematyce
prorodzinnej.
b)prezentacja
multimedialnaklasy 5-6

12 maja – Drzwi
otwarte

K. Mądra

A.Owsiańska

Rozwijanie
umiejętności
rozwiązywania
problemów

1. - „ Gdy
dziecko ma
kłopoty...”.
- ulotka i
gazetka
informacyjna
dla rodziców

Maj

2. „ Jak
pracować z
dzieckiem
zdolnym?”
- warsztaty dla
nauczycieli
3. „Jestem
asertywny”
- zajęcia
dla uczniów
klas 4-7.
Umiejętność
stosowania teorii
w praktyce

1. „Tata, mama i Czerwiec
ja, czyli potyczki
rodzinne” zawody,
konkurencje
sportowe z
udziałem rodzin
w trakcie Dnia
Dziecka;
2. „Rodzinne
karaoke” –
konkurs na
wspólne
wykonanie
popularnych
piosenek w
trakcie Dnia
Dziecka

Drzwi otwarte;
broszura

E. Kaczmarek

Rada
samokształceniowa- A.Ławniczak
dokumentacja
zdjęciowa

Zajęcia z
wychowawcądokumentacja
zdjęciowa
Piknik Rodzinny - 1
czerwca
dokumentacja
zdjęciowa

D.Stefańska
wychowawcy

D. Kaczmarek
Nauczyciele wf
Wychowawcy
Samorząd
Uczniowski

Mateusz Hojan

