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3.

Przygotowanie do wizyty w
Muzeum Auschwitz-Birkenau.

- Zapoznanie się z harmonogramem i regulaminem
wycieczki, omówienie zasad bezpieczeństwa podczas
wyjazdu,
- Omówienie zasad właściwego zachowania w miejscu
pamięci,
- Zapoznanie się z pojęciem Holocaustu,
- Przygotowanie się na emocje i przeżycia , które będą
towarzyszyć wizycie w muzeum

4.

Moje zainteresowania a mój
wymarzony zawód.

- Poszukiwanie własnej ścieżki zawodowej,
- Refleksja nad przyszłością,
- Wspieranie rozwoju osobowości

5.

Jeden dzień bez Internetu – jak
przetrwać?

- Zwrócenie uwagi na problem uzależnienia od Internetu
- Wskazanie zalet różnorodnych form spędzania czasu i
komunikacji,
- Propagowanie zdrowego i zrównoważonego trybu życia

6.

Dzień Patrona – Co wiemy o Karolu
Miarce?

- Przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących
życia Karola Miarki i jego działalności,
- Wywołanie refleksji o potrzebie odnajdywania własnych
autorytetów,
- Pielęgnowanie tradycji szkolnych

7.

Jakim zespołem klasowym
jesteśmy?

- Integracja zespołu klasowego,
- Omówienie bieżących problemów klasowych,
wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy,
- Kształtowanie umiejętności współpracy

2.

1

TERMIN

Październik

CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZE
-Omówienie dokumentów szkolnych, przypomnienie WSO,
- Podział obowiązków w klasie,
- Wybór samorządu klasowego
- Przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa
- Omówienie szczegółów związanych z Egzaminem
Gimnazjalnym (struktura, terminy)
- Poznanie sposobów efektywnego przygotowania się do
egzaminów
- Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów
- Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów,
uwzględniając kryteria ważności i pilności

Wrzesień

TEMAT ZAJĘĆ
Ja w szkole – prawa i obowiązki
ucznia, organizacja pracy w zespole
klasowym, bezpieczeństwo w
szkole i poza nią.
Egzamin gimnazjalny – co warto
wiedzieć i jak się dobrze
przygotować.

1.

Moja Mała Ojczyzna.

- Wzbudzenie refleksji nad pojęciem ojczyzny,
- Kształtowanie postaw patriotycznych,
- Poznanie wartości miejsc oraz społeczności, z którymi się
utożsamiamy

9.

100 rocznica Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.

- Zachowanie pamięci o ważnych wydarzeniach w historii
Ojczyzny,
- Refleksja nad współczesnym pojmowaniem patriotyzmu
oraz jego znaczeniem,
- Kształtowanie postaw patriotycznych

11. Andrzejki w naszej klasie.

-Integrowanie zespołu klasowego,
- Poznanie i podtrzymywanie tradycji andrzejkowych

12. Ważne wartości: miłość i przyjaźń.

- Nabywanie umiejętności wyrażania własnych poglądów,
- Refleksja nad wartościami ważnymi dla człowieka,
- Wspieranie rozwoju osobowości

13. Przygotowujemy się do klasowego
spotkania wigilijnego.

- Poznanie zwyczajów świątecznych w naszych domach,
- Wykonanie kartek świątecznych,
- Rozwijanie umiejętności planowania zadań, właściwego
podziału obowiązków oraz współdziałania

14. Przy wigilijnym stole– tradycje
Bożego Narodzenia.

- Przekazywanie i pielęgnowanie tradycji kulturowych oraz
wartości duchowych,
- Integrowanie zespołu klasowego

15. Choroby XXI wieku.

- Zapoznanie się z charakterystyką chorób cywilizacyjnych,
- Poznanie czynników ryzyka oraz profilaktyki chorób,
- Propagowanie zdrowego i zrównoważonego trybu życia

16. Inność w społeczeństwie – czy
jestem tolerancyjny?

-Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec
szeroko pojętej odmienności
- Zrozumienie znaczenia tolerancji oraz konsekwencji jej
braku,
- Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych

17. Sytuacje konfliktowe – podstawy
negocjacji i mediacji.

- Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji
konfliktu,
- Wskazanie sposobów dyplomatycznego rozwiązywania
konfliktów,
- Propagowanie kultury słowa,
- Przeciwdziałanie agresji

18. Podsumowanie pracy dydaktycznowychowawczej w i semestrze.

- Dokonanie oceny zachowania,
-Kształtowanie umiejętności dokonania samooceny
- Omówienie problemów klasowych oraz sposobów ich
rozwiązania, wnioski do dalszej współpracy,
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Styczeń

- Zwrócenie uwagi na coraz bardziej powszechny problem
zażywania dopalaczy przez młodzież,
- Uświadomienie uczniom śmiertelnego ryzyka
wynikającego z zażywania dopalaczy,
- Propagowanie zdrowego i zrównoważonego trybu życia

Grudzień

10. Dopalacze – śmierć na wyciągnięcie
ręki.

Listopad

8.

- Analiza postępów w nauce

21. Do jakiej szkoły po gimnazjum? –
Oferta szkół ponadgimnazjalnych.

- Zapoznanie się z aktualną ofertą okolicznych szkół
ponadgimnazjalnych,
- Poszukiwanie własnej ścieżki zawodowej

22. Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn –
równowaga płci.

- Poznanie historii świąt kobiet i mężczyzn,
-Refleksja nad zmieniającą się rolą kobiet i mężczyzn w
społeczeństwie na przestrzeni wieków,
- Integracja zespołu klasowego

23. Ślad ekologiczny jako miara naszej
zależności od natury.

- Zrozumienie stopnia zależności człowieka od natury,
- Wzbudzenie refleksji nad własnym stylem życia,
- Kształtowanie postaw ekologicznych oraz promowanie
idei zrównoważonego rozwoju

24. Jak osiągać zamierzone cele?

-Nabywanie umiejętności stawiania sobie celów,
- Poznanie sposobów na osiąganie wyznaczonych celów,
- Refleksja nad przyszłością,
-Wspieranie rozwoju osobowości,

25. Jak media wpływają na nasze
życie?

- Wskazanie pozytywnej i negatywnej roli mediów we
współczesnym świecie,
-Nabywanie umiejętności formułowania własnych opinii
oraz ich argumentowania,
- Zrozumienie potrzeby świadomego odbioru wirtualnej
rzeczywistości

26. Egzamin Gimnazjalny – jak sobie
radzić ze stresem?

- Przypomnienie procedur egzaminacyjnych,
- Omówienie spraw organizacyjnych związanych z
egzaminem,
- Poznanie technik relaksacyjnych, nabywanie umiejętności
radzenia sobie ze stresem

27. Przygotowujemy się do wycieczki
klasowej.

- Zapoznanie się z harmonogramem i regulaminem
wycieczki, omówienie zasad bezpieczeństwa podczas
wyjazdu,
- Omówienie spraw organizacyjnych

28. Konstytucja 3 Maja, Dzień Flagi
Narodowej – dlaczego świętujemy?

- Przypomnienie okoliczności powstania Konstytucji 3 Maja,
- Przypomnienie wartości związanych z symbolami
narodowymi,
- Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
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Maj

-Omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas
ferii w domu i na wyjeździe,
- Propagowanie zdrowego i zrównoważonego trybu życia,
- Wdrażanie do unikania zachowań ryzykownych

Kwiecień

20. Jak ciekawie i bezpiecznie spędzić
ferie zimowe?

Marzec

- Poznanie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu
oraz nabycie umiejętności rozpoznawania tych zagrożeń,
- Analiza własnego zachowania w sieci oraz wyciągnięcie
wniosków
Luty

19. Czy dbam o swoje bezpieczeństwo
w sieci? -Dzień Bezpiecznego
Internetu.

29. Pomoc humanitarna i jej znaczenie.

30. Podsumowanie pracy dydaktycznowychowawczej w II semestrze.

- Zapoznanie się problematyką kryzysów humanitarnych na
świecie
-Poznanie sposobów organizowania i udzielania pomocy
humanitarnej
- Uwrażliwienie na krzywdę ludzką, kształtowanie postaw
społecznych.
- Dokonanie wstępnej oceny zachowania,
-Kształtowanie umiejętności dokonania samooceny,
- Podsumowanie postępów w nauce
- Podsumowanie wydarzeń z całego okresu gimnazjum,
- Przygotowania do zakończenia roku szkolnego,
- Refleksje nad zbliżającym się nowym etapem życia

32. Bezpieczne wakacje.

-Omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas
wakacji w domu i na wyjeździe,
- Propagowanie zdrowego i zrównoważonego trybu życia
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Czerwiec

31. Ale to już było… - gimnazjum już
prawie za nami.

