„Kalendarz – drogowskazem profilaktycznym.” Działania profilaktyczne i wychowawcze skierowane do uczniów
Zespołu Szkół w Nekli w roku szkolnym 2021/2022.
Zakres treści i harmonogram działań:
L.p. Termin

Kalendarz wydarzeń

1

Europejski Tydzień
Świadomości Dysleksji
pod hasłem:

4-10 października 2021 r.

"Jesteśmy

różni

–

Kierunek polityki oświatowej

•

Gazetki tematyczne;

Podnoszenie

•

Artykuły skierowane do rodziców
wyjaśniające pojęcia:dysleksja,
dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia.

jesteśmy

razem”

2

Działania

7 października 2021 r.

Dzień Dysleksji

20 listopada 2021 r.

Międzynarodowy Dzień Praw
Dziecka;

•

Przygotowanie zestawu kart pracy
korekcyjno – kompensacyjnej do
treningu w domu;

•

badanie przesiewowe w klasach I –
Skala Ryzyka Dysleksji
M. Bogdanowicz: wywiadówki
szkolne;

•

Przygotowanie materiałów, gazetek
szkolnych, artykułów z okazji
szkolnych obchodów
Międzynarodowego Dnia Praw
Dziecka;

działania

jakości

edukacji

uwzględniające

poprzez

zróżnicowane

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich
uczniów.

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli
rodziny;

•

Przygotowanie prezentacji dot. praw i
obowiązków dzieci;
Wychowanie do wrażliwości na prawdę i

•

Omówienie funkcji Rzecznika Praw
Dziecka;

dobro.

Zwrócenie uwagi na kraje, w których
nagminnie łamie się prawa dzieci,
omówienie konsekwencji z tego
wynikających;

dbałości o zdrowie.

•

Kształtowanie

właściwych

postaw

szlachetności, zaangażowania społecznego i

3

3 grudnia 2021 r.

Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych;

•

•

4

Luty 2022 r.

Dzień Bezpiecznego
Internetu;

•

Przygotowanie materiałów, gazetek
szkolnych, artykułów z okazji
szkolnych obchodów
Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych;

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i
dobro.

Kształtowanie

6

18 marca 2022 r.

22 kwietnia 2022 r.

Europejski Dzień Mózgu;

Światowy/ Międzynarodowy
Dzień Ziemi

Przygotowanie materiałów, gazetek
szkolnych, artykułów z okazji
szkolnych obchodów
Międzynarodowego Dnia
Bezpiecznego Internetu;

•

Przeprowadzenie lekcji
wychowawczych dot. zagrożeń w
Sieci, Netykiety, uzależnienia od gier
i Internetu;

•

Przeprowadzenie badania
ankietowego dot. aktywności w Sieci;

•

Propagowanie wiedzy na temat
funkcjonowania układu nerwowego;

•

Przeprowadzenie lekcji
wychowawczych dot. higieny snu,
relaksacji, treningu kontroli emocji.

•

Przygotowanie plakatów
promujących działania
proekologiczne;

•

postaw

szlachetności, zaangażowania społecznego i
Omówienie z dziećmi pojęć takich jak
dbałości o zdrowie.
niepełnosprawność, tolerancja,
szlachetność, poszanowanie inności;

Roztropne korzystanie w procesie kształcenia
z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia

5

właściwych

Promowanie odpowiedzialności za
ekosystem.

wykorzystujących

technologie

informacyjno-komunikacyjne.

Kształtowanie

właściwych

postaw

szlachetności, zaangażowania społecznego i
dbałości o zdrowie.

Wzmocnienie
szkołach.

edukacji

ekologicznej

Rozwijanie

w

postawy

odpowiedzialności za środowisko naturalne.

7

30 kwietnia 2022 r.

Światowy Dzień Sprzeciwu
wobec Bicia Dzieci;

Zredagowanie artykułów zamieszczonych na
Internetowej stronie szkoły pt.:

•

"Osobisty Plan Awaryjny;
Przemoc domowa - niepokojące
konsekwencje izolacji i
kwarantanny”;

•

„116 111 - Telefon zaufania dla
Dzieci i Młodzieży”;

•

"Bite dzieci widzą świat inaczej...”;

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli
rodziny;

Przygotowanie dla rodziców:

8

15 maja 2022 r.

Międzynarodowy Dzień
Rodzin;

–

10 kroków antyklapsowych;

–

broszury FDDS "Zamiast klapsów.
Jak z szacunkiem i miłością
wyznaczać dziecku granice." PDF;

•

Strona internetowa szkoły – artykuł
poświęcony
obchodom
Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli
Międzynarodowego Dnia Rodzin.

•

9

22 maja 2022 r.

Dzień Praw Zwierząt;

Odniesienie
się
do
akcji rodziny;
zorganizowanej
przez
Fundację
Humanites - Sztuka Wychowania
„Dwie Godziny dla Rodziny”.

•

Zwrócenie uwagi na rolę rodziny
w dobie pandemii.

•

Uwrażliwianie uczniów na potrzeby Wzmocnienie
edukacji
ekologicznej
w
i emocje zwirząt;
szkołach.
Rozwijanie
postawy
rozwijanie poczucia odpowiedzialodpowiedzialności za środowisko naturalne.
ności i empatii;

•

