METODYKA DZIAŁAŃ – HARMONOGRAM PROGRAMU
PROFILAKTYCZNEGO

Tytuł programu: „Znajdź właściwe rozwiązanie”
Lp.

ZADANIA

1.

POINFORMOWANIE
RADY
PEDAGOGICZNEJ

2.

PRZESZKOLENIE
SZKOLNYCH
REALIZATORÓW
PROGRAMU
POINFORMOWANIE
RODZICÓW O
PROGRAMIE

3.

4.

EDUKACJA
UCZNIÓW
a)poinformowanie
uczniów o realizacji
programu

FORMA
REALIZACJI
Podczas
posiedzenia
klasyfikacyjnego
– przedstawienie
założeń programu
Podczas zebrań
zespołów
przedmiotowych
Prezentacja
multimedialna
podczas zebrania
z rodzicami

Wykonanie
gazetki szkolnej
informującej o
programie
„Znajdź właściwe
rozwiązanie”.

TERMIN
Styczeń
2011 r.

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA
Z.Bednarczuk –
nauczyciel biologiikoordynator

Luty 2011 r.

koordynator

Luty 2011 r.

koordynator

Luty 2011 r.

koordynator, uczniowie
zaangażowani
bezpośrednio w
realizację programu

b)diagnoza wstępna – co
uczniowie wiedzą na
temat palenia

Opracowanie
i przeprowadzenie
wstępnego testu
wśród
uczniów
biorących udział
w programie

Luty 2011 r.

koordynator,
wychowawcy

c)opracowanie wyników
testu

Tabele, wykresy –
prezentacja

Luty 2011 r.

M.Salińska –nauczyciel
matematyki

d)przeprowadzenie zajęć
według scenariuszy

Zajęcia
warsztatowe

Luty, marzec,
kwiecień
2011 r.

szkolny pedagog,
nauczyciel biologii,
wychowawcy

e)ewaluacja programu

Przeprowadzenie
testu na
podsumowanie
programu –
porównanie z
wynikami
wstępnymi

Maj 2011 r.

koordynator,
wychowawcy,
nauczyciel matematyki

5.

WZMOCNIENIE
PROGRAMU

Wykonanie haseł
oraz plakatów na
temat
szkodliwości
palenia.

Marzec
2011 r.

wychowawcy oraz
uczniowie klas IV –VI,
I – II gimnazjum

Pogadanka na
temat
szkodliwości
palenia
papierosów.

Marzec
2011 r.

pielęgniarka szkolna

Przygotowanie
ulotek o
szkodliwości
palenia.
Przeprowadzenie
konkursów:
-plastyczny
„Szkodliwy
dymek”,
-list „Mamo, tato
nie pal”,
-wiersz o
tematyce
antynikotynowej
Przygotowanie
gazetki pt:
„Dlaczego NIE
papierosom?”
Happening –
marsz ulicami
Grabowca –
propagowanie
życia bez palenia.

6.

7.

SPORZĄDZENIE
INFORMACJI Z
REALIZACJI
PROGRAMU W ROKU
SZKOLNYM 2010/2011
PODSUMOWANIE
REALIZACJI
PROGRAMU W
PLACÓWCE

Koordynator programu:
Zofia Bednarczuk

Luty, marzec
2011 r.

Marzec
2011 r.
Marzec
2011 r.
Kwiecień
2011 r.

I. Karczmarz nauczyciel informatyki

Z.Greniuk nauczyciel plastyki
R.Pieczykolan –
nauczyciel j. polskiego

koordynator
Maj 2011 r.

koordynator
Maj 2011 r.

Kwestionariusz
ankiety

Maj 2011 r.

koordynator

Dzień bez
papierosa

Maj 2011 r.

Z.Bednarczuk
R.Pieczykolan
M.Salińska

Dyrektor szkoły:
Elżbieta Widyma

Informacje o realizacji programu
Informacja - 1
Podsumowanie ankiety "Palenie papierosów szkodliwe, czy nie?"
Foto galeria - plakaty
Ulotka o szkodliwości palenia
Spotkanie z pielęgniarką
Wykonanie plakatów
Konkurs „Szkodliwy dymek”
Konkurs na wiersz o tematyce antynikotynowej
Konkurs na najciekawszy list - „Nie pal”

Ostatnia aktualizacja 11.05.2011

