
                                PROGRAM WYCHOWAWCZY 

                   z uwzględnieniem  

DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu 

                                   na rok szkolny 2018/2019 

 

- opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, 

- uwzględnia potrzeby i oczekiwania uczestników, możliwości i potencjał placówki  

oraz środowiska, 

- realizowany jest przez wszystkich nauczycieli, 

- przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 14 września 2018 r. 

 

Celem głównym  programu wychowawczego w roku szkolnym 2018/2019 jest 

stworzenie optymalnych warunków do: 

1. Wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. 

2. Rozbudzenia i rozwijania zamiłowań, zainteresowań i indywidualnych zdolności. 

3. Twórczego myślenia i sprawnego działania. 

4. Osiągania celów. 

5. Kształtowania postaw i respektowania norm społecznych. 

6. Wychowania do samorządności. 

7. Budowania więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego 

komunikowania się i znajdowania sposobów przezwyciężania stresów. 

8. Budowania więzi z tradycją placówki, miasta, regionu, kraju. 

9. Efektywnej współpracy ze środowiskiem lokalnym - w ramach nadzoru 

pedagogicznego. 

10. Budowania pozytywnego klimatu w placówce. 

11. Promowania zachowań i postaw pożądanych. 

12. Ochrony wychowanka przed wszelkimi zagrożeniami okresu dorastania (prowadzenie 

działań profilaktycznych). 

poprzez:  
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I. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w poszczególnych 

pracowniach  

i kołach zgodnie z programem wychowawczym MDK. 

II. Stwarzanie sytuacji wychowawczych integrujących uczestników poszczególnych 

kół, pracowni ich rodziców oraz całej społeczności MDK: 

- Doskonalenie wizerunku i klimatu placówki bezpiecznej i przyjaznej dzieciom  

i młodzieży (oraz ich rodzicom) zaspakajającej potrzeby wynikające z procesu 

twórczego rozwoju młodego człowieka, promującej jego osiągnięcia (w roku 

szkolnym 2017/2018 zorganizowanie w maju „Dnia Otwartych Drzwi”, foldery  

i plakaty z ofertą MDK rozmieszczane w szkołach); 

- Organizowanie imprez dla wszystkich wychowanków MDK, także przy 

współudziale rodziców: bale i zabawy, festyny, kiermasze, wycieczki, w tym 

Andrzejki, Wieczór Wigilijny, Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny „Aby było 

nam milej” połączony z koncertem kolęd; 

- Prezentacja dorobku pracowni i kół: wystawy, pokazy, konkursy, koncerty, 

spektakle w placówce i poza murami MDK; 

- Promowanie osiągnięć placówki i jej wychowanków: nagrody, informacje do szkół, 

współpraca z mediami, strona internetowa MDK i fanpage MDK; 

- Wykorzystanie strony internetowej i fanpagu MDK jako ważnej formy komunikacji 

z rodzicami; 

- Prowadzenie cyklicznych warsztatów z udziałem rodziców, rodzeństwa, przyjaciół 

wychowanków, dziadków; 

- Przygotowanie wspólnych projektów między pracowniami np. spektakle, koncerty, 

wystawy itp.; 

- Zakończenia roku szkolnego w poszczególnych pracowniach z wręczeniem 

dyplomów, nagród ( w miarę możliwości) z udziałem rodziców. 

III. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych: 

- Rozbudzanie zainteresowań turystycznych: organizacja wycieczek dla 

wychowanków przy współudziale rodziców oraz w ramach półkolonii, akcji zima  

w mieście i wymiany międzynarodowej, plenerów malarskich; 

- Organizowanie Eko - festynu i Eko – kiermaszu wspólnie z rodzicami, oraz 

konkursów tematycznych; 
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- Zorganizowanie zbiórki niepotrzebnych telefonów komórkowych (w porozumieniu 

z Fundacją Nasza Ziemia) w ramach programu „Zielona Stopa Filantropa”; 

- Przeprowadzenie warsztatów w ramach pracowni plastycznych pt. „Drugie życie 

butelki” lub „Drugie życie śmieci”; 

- Organizacja wystawy prac konkursu  „Przyroda w obiektywie”; 

- Przeprowadzenie konkursu „Cztery pory roku”; 

- Warsztaty dotyczące LAND ARTU – zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o naszą 

planetę; 

- Zagospodarowanie czasu wolnego: organizacja letniego i zimowego wypoczynku  

w formie półkolonii, zimowej akademii kilkulatka i wymiany międzynarodowej, 

organizowanie zajęć warsztatowych; 

- Realizacja zajęć wyrównawczych oraz zajęć gimnastyki korekcyjnej; 

- Nabywanie, poprzez udział w w/w formach, umiejętności zdrowego stylu życia, tak 

w sensie fizycznym, jak i psychicznym. 

IV. Kształtowanie postaw prospołecznych i wychowanie do wartości: 

- Wdrażanie do poszanowania własności swojej i innych, dbanie o czystość i wystrój 

pracowni, wizerunek MDK; 

- Inspirowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu społeczno – 

kulturalnym MDK, miasta i regionu, przedsięwzięciach ogólnopolskich  

i międzynarodowych, promowanie twórczej postawy: udział wychowanków  

w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych, wystawach, prezentacjach; 

- Zachęcanie rodziców/opiekunów wychowanków MDK oraz społeczności lokalnej 

(także środowisk kulturalnych i oświatowych) do uczestnictwa w życiu placówki; 

- Uwrażliwianie wychowanków MDK na potrzeby innych, włączanie dzieci  

i młodzieży w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, udział  

w akcji „ Góra grosza”, „ Wigilia na kaliskim rynku”, koncerty okolicznościowe  

w Domu Dziecka, DPS, Oddziale dziecięcym szpitala; 

-  Promowanie zasad dobrego wychowania; 

- Kształtowanie nawyku korzystania z dóbr kultury (wyjścia do kina, teatru, 

filharmonii, galerii sztuki); 
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- Kształtowanie szacunku, tolerancji i wyrabianie nawyku pomocy dla 

niepełnosprawnych kolegów w ramach pracowni o charakterze integracyjnym; 

- Wyrabianie szacunku dla tradycji, wartości patriotycznych i symboli narodowych, 

Zorganizowanie konkursu plastycznego o tematyce związanej z  100 rocznicą 

odzyskania niepodległości – jeden z kierunków realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2018/2019; 

- Wyrabianie nawyku współdziałania i odpowiedzialności za wspólna pracę; 

- Kształtowanie poczucia samorealizacji; 

-  Realizacja interdyscyplinarnych projektów artystycznych; 

V.    Podjęcie odpowiedzialnej roli animatora życia kulturalnego dzieci i młodzieży, 

kaliskich placówek oświatowych i środowiska lokalnego: 

 - Diagnoza potrzeb i oczekiwań środowisk szkolnych i miejskich, otwarta postawa na 

różnorodne propozycje ( przygotowanie ankiety do dyrektorów szkół i przedszkoli 

dotyczącej efektywności współpracy z MDK - w ramach ewaluacji wewnętrznej); 

- Wypracowanie wielopłaszczyznowych twórczych form współpracy ze 

środowiskiem lokalnym; 

- Organizacja imprez (cyklicznych i okazjonalnych) w odpowiedzi na faktyczne 

zapotrzebowanie środowisk działających na rzecz oświaty, kultury, spraw 

społecznych:  

- Stworzenie corocznego KALENDARZA IMPREZ (w załączeniu) z ofertą dla dzieci 

i młodzieży, nauczycieli szkół z Kalisza i Powiatu Kaliskiego oraz placówek 

kulturalno – oświatowo – wychowawczych oraz dodatkowej oferty dla 

wychowanków MDK. 

 

VI. Współpraca i integracja międzykulturowa i międzypokoleniowa: 

Wychowanie w duchu tolerancji i demokracji, budzenie i rozwijanie świadomości 

kulturowej i narodowej poprzez: 

- Utrzymywanie przyjacielskich kontaktów pomiędzy MDK a Jugendzentrum  

w Hamm – Rhynern: udział MDK w programie miast partnerskich, organizacja 

atrakcyjnego wypoczynku dla wyróżniających się wychowanków naszej placówki, 

wymiana doświadczeń w zakresie organizacji czasu wolnego pomiędzy 
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placówkami, współpraca grona pedagogicznego i wychowanków podczas 

przygotowywania corocznych spotkań; 

- Współpraca z Liceum Plastycznym ( udział w projekcie „ Bilet do Liceum 

Plastycznego”); 

- Warsztaty dla nauczycieli SP 12 orz dla wychowanków SP 19 

- Warsztaty i wystawa prac dla wychowanków MDK w Muzeum  Przemysłu  

w Opatówku; 

- Wystawa z cyklu „ UCZEŃ I MISTRZ”; 

- Promowanie MDK jako placówki o charakterze wielopokoleniowym, rodzinnym; 

- Współpracę z Kaliskim Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży 

„Schola Cantorum”, wspólną organizację przedsięwzięć adresowanych do dzieci  

i młodzieży, m. in. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola 

Cantorum”, Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej, Ogólnopolski Konkurs „Twórczość 

Plastyczna Inspirowana Muzyką Dawną”, współpracę ze Stowarzyszeniem im. H. 

Sutarzewicz, współorganizacja Literackich Gier Miejskich, Miejska Biblioteka 

Publiczna, Wydział Pedagogiczno – Artystyczny UAM w Kaliszu, MDK „ Pod 

Akacją” w Lublinie, SP Nr 6, SP Nr 7, CKiS, Strefa Artystyczna „ Uciechowo”, 

Stowarzyszenie Pro Kalisia, ODN w Kaliszu, Komoda Klub Residence, GOK  

„ Sokół” w Czerwonaku, Bank PKO, SSP Nr 19, SOSW Nr 1  

w Kaliszu, Schimmel Fabryka Fortepianów, KO w Poznaniu Delegatura  

w Kaliszu, Studium Animatorów Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna w Kaliszu. 

 

 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

 

Działania profilaktyczne uzupełniają, opisane wcześniej, treści wychowawcze. 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu, jako zadania priorytetowe w zakresie 

profilaktyki, stawia sobie: 

 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży zagubionej, trudnej 

wychowawczo; 

 Udzielanie pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi; 
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 Objęcie opieką dzieci z wadami postawy i niedoborem ruchu. 

 

   Celem nadrzędnym działań profilaktycznych jest: 

- Przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego dokonywania wyborów takich,  

aby nie szkodzić sobie i innym; 

- Nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami; 

- Uświadomienie młodym ludziom odpowiedzialności za własną przyszłość; 

- Przygotowanie dzieci i młodzieży do wartościowego spędzania czasu wolnego; 

- Wyrobienie nawyku aktywności ruchowej i prawidłowej postawy; 

- Wzmacnianie poczucia własnej wartości; 

- Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań; 

- Wspieranie rodziców w kształtowaniu ważnych umiejętności wychowawczych oraz 

informowanie o sposobach zapobiegania uzależnieniom 

poprzez:  

 

VII. Kształtowanie i utrwalanie nawyków zdrowego trybu życia, wzbogacanie 

wiedzy na ten temat - w ramach zajęć, podczas wycieczek, otwartych drzwi, 

konkursów: 

- przedstawianie przy tych okazjach problemu zagrożeń wynikających z nikotynizmu, 

narkomanii, alkoholizmu i innych współczesnych uzależnień np. od dopalaczy, 

komputera, zakupów, fastfoodów: organizacja XVIII Konkursu Plastycznego „Wolność 

bez nałogów” we współpracy z Miastem Kaliszem i Komendą Miejską Policji; 

- Organizowanie spotkań z dietetykiem na temat zdrowego odżywiania; 

- Spotkanie z przedstawicielem RCKiK w celu propagowania idei krwiodawstwa  

i pozyskiwania informacji na ten temat; 

VIII. Udzielanie młodzieży i ich rodzicom informacji o dostępnych formach pomocy, 

poradach, konsultacjach: udział MDK w wydaniu Kalendarza Profilaktycznego 

na rok 2018 , ankiety dla młodzieży, pogadanki, rozmowy indywidualne. 

IX. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, profilaktykę marginalizacji. 

Współdziałanie ze wszystkimi instytucjami środowiska lokalnego (świetlice 

socjoterapeutyczne, parafialne, placówki kulturalne, kluby, organizacje pozarządowe, 

samorząd), które podejmują zadania na rzecz wychowywania dzieci i młodzieży 

zagrożonej patologiami, wnoszenie w tę współpracę wiedzy pedagogicznej:  
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(współpraca z Wydziałem Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM w Kaliszu, 

Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu, KARANEM, PCK). 

X.  Zapobieganie problemom przemocy i agresji.  

Skrzynka pytań i problemów w celu umożliwienia uczestnikom anonimowego 

powiadamiania o aktach przemocy i zachowaniach agresywnych w placówce. Prowadzenie 

zajęć profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy, we współpracy  

z lokalnymi instytucjami i organizacjami (Karan, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska) 

XI. Propagowanie wśród uczestników zajęć nainformacji na temat bezpieczeństwa w 

Internecie i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych oraz ochrony 

danych osobowych - włączenie tematu „Bezpieczny Internet” w tematykę konkursu 

„Wolność bez nałogów” 

- Zaplanowanie spotkania dla uczestników i rodziców z Panem Krzysztofem Dębskim, 

Prokuratorem Prokuratury Rejonowej  w Kaliszu na temat „cyberprzemocy”  

i przestępstw internetowych. 

 

 

Opracował Ł. Pieniążek 

 

 

 


