
Program Edukacja Klasyczna w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy 

Wsparcie szkoły poprzez realizację tradycyjnych założeń wychowania dzieci  

i młodzieży do twórczego i samodzielnego życia 

 

1.Program edukacyjno- kulturalny, który ma wpływ na całościowy rozwój osobowy i 

społeczny uczniów, w oparciu o zastosowanie idei edukacji i kultury klasycznej, z 

wykorzystaniem współczesnych metod i narzędzi edukacyjnych i interakcji.  

2. Program przyczyni się do realizacji podstawowych celów i założeń polityki oświatowej 

MEiN w roku szkolnym 2021/2022. 

3. Projekt realizowany jest przez Collegium Reginae Hedvigis, którego działania objęte są 

patronatem honorowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.  

4. Cele: 

- wzrost świadomości odbiorców nt. konieczności podejmowania wysiłku w kierunku 

samokształcenia, samowychowania,  

- kształtowanie świadomości, że kształtowanie charakteru i postaw etycznych są 

nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego,  

- wzrost sprawności intelektualnych, emocjonalnych, kształtowanie postaw prospołecznych,  

- kształtowanie postaw społecznych, tożsamości narodowej, świadomości obywatelskiej i 

kulturowej,  

-wzrost odporności psychicznej, wobec nieprzewidzialnych i losowych wydarzeń np. 

pandemia. 

5. Program obejmuje formy działania: edukacja klasyczna, edukacja kulturalna, poradnictwo 

psychologiczno- terapeutyczne, kampania edukacyjno-promocyjna, edukacja interwencyjna. 

I.Edukacja klasyczna: wykłady, warsztaty, szkolenia,  

a) Bloki tematyczne: poznanie koncepcji człowieka jako osoby, ( godność, tożsamość, 

wolność, historia, dziedzictwo narodowe, osoby zasłużone dla Polski i świata, stopnie 

dojrzałości człowieka, samokształcenie, samowychowanie, kształtowanie charakteru, 

kształtowanie sumienia, savoir-vivre, etykieta, postawy, kształtowanie wrażliwości 

naprawdę, dobro, refleksja, zachwyt nad przyrodą, rzeczywistością, tradycja, sztuka, baśnie, 

literatura, poezja, retoryka, kształtowanie umiejętności artystycznych: origami, malarstwo, 

śpiew, florystyka, teatr, muzyka. 

b) filmy edukacyjne, 

c) działania będące odpowiedzią na aktualne problemy szkolne, życiowe, 



d) edukacja interwencyjna zgodnie z potrzebami, deficyty, 

II. Edukacja kulturalna: koncerty edukacyjne. 

III. Poradnictwo psychologiczno- terapeutyczne: indywidualne spotkania, porady. 

 

6. Termin realizacji: 16.08.2021r- 15.06.2022r. 

7. Odbiorcy- uczniowie klas 1-8. 

8. Koordynator: wicedyrektor: Agnieszka Bręk- Świtalska 

9. Zaangażowani nauczyciele przedmiotów: wdż, j. polskiego, historii, artystycznych i zespół 

PPP. 

10. Szkoła otrzyma materiały edukacyjne do realizacji.  

11. Osoby realizujące program dostarczą nagrania, zdjęcia, dokumentację z realizacji zadań  

w celu informacji promocyjnej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej naszej 

szkoły.  

 

 


