PROGRAM PROFILAKTYKI WAGARÓW
Po prostu jestem!

WYMAGANIE: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.
Kształtuje się postawy uczniów.
Uczniowie są aktywni.
PRZEDMIOT I CELE EWALUACJI:
- koncepcja szkoły w zakresie eliminowania wagarów
- zbadanie stopnia funkcjonowania wśród młodzieży ZSiPO zjawiska agresji,
- ocena poziomu wiedzy uczniów na temat społecznych i prawnych konsekwencji wagarów,
- kształtowanie postawy aktywności szkolnej
PYTANIA KLUCZOWE:
- Jak młodzież ZSiPO postrzega skalę wagarowania?
- Jakie działania, jej zdaniem, należy podjąd, by eliminowad wagary?
- W jaką wiedzę na temat konsekwencji nieuczestniczenia w lekcjach wyposażeni są uczniowie?
- Czy proponowane przez szkołę działania, zmierzające do minimalizowania wagarów, są atrakcyjne i skuteczne?
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DOBÓR POPULACJI:
Programem objęci zostaną wszyscy uczniowie ZSiPO w Lidzbarku Warmioskim.

OPIS DZIAŁANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

1. Diagnoza środowiska
uczniowskiego – zbadanie
stosunku młodzieży do skali
wagarów w szkole.

- ankieta na temat skali wagarów
w szkole przeprowadzona w
klasach drugich (IIa,II TK, II LOP)
oraz jej analiza
- wywiad w klasach pierwszych

wrzesieo- październik 2011

Iwona Pawlak, Joanna
Świerczyoska

2. Ogłoszenie harmonogramu
Programu profilaktyki agresji Po
prostu jestem!

- umieszczenie harmonogramu na październik
stronie internetowej szkoły

3. Przeprowadzenie kampanii
informacyjnej na konsekwencji
wagarów oraz sposobów ich
eliminowania.

- udostępnienie scenariuszy
dotyczących profilaktyki wagarów
(stres szkolny, integracja grupy
rówieśniczej, itp.),
- przeprowadzenie godzin
wychowawczych w oparciu o
udostępnione scenariusze,
- spotkanie młodzieży z
przedstawicielem KPP w
Lidzbarku Warmioskim
- umieszczenie treści

Iwona Pawlak

październik 2011 – marzec 2012
Iwona Pawlak
wychowawcy klas

listopad 2011/styczeo 2012
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informacyjnych na stronie
internetowej szkoły

4. Wskazanie młodzieży różnych
form samorealizacji oraz
sposobów rozładowania napięd.

5. Przygotowanie raportu
z realizacji programu.

- giełda talentów Mamy talent!

marzec 2012

Iwona Pawlak

- zorganizowanie szkolnego
konkursu na film nakręcony
telefonem komórkowym
promujący aktywny udział w
zajęciach szkolnych,
- konkurs na klasę z najlepszą
frekwencją

luty/marzec 2012

Iwona Pawlak

marzec/maj 2012
czerwiec 2012

Iwona Pawlak
Iwona Pawlak
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