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Bądź jak BIZU!!!
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Program edukacyjno – profilaktyczny „Bądź jak BIZU !!!”  adresowany jest do uczniów 
klas I – VI.

Cel ogólny programu:
-    Kształtowanie właściwych postawy i norm społecznych 
-     Propagowanie bezpiecznego, zdrowego, aktywnego stylu życia, wolnego od uzależnień, 
szeroko rozumianej agresji i przemocy.

Cele szczegółowe:
-    Propagowanie  właściwych postaw i norm społecznych.
-    Eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
-   Zapobieganie  stosowaniu  używek  typu  papierosy,  alkohol,  narkotyki,   ze  szczególnym
zwróceniem  uwagi  na  dopalacze  poprzez  ukazanie  ich  szkodliwego  wpływu  na  zdrowie
człowieka.
-    Podnoszenie świadomości zagrożeń związanych z uzależnieniem od gier komputerowych
i Internetu.
-    Kształtowanie postawy prozdrowotnej poprzez poszerzenie wiedzy na temat własnych
możliwości  dbania  o zdrowie,  walorów aktywnego  wypoczynku,  prawidłowych  nawyków
żywieniowych 

Forma:
Apele wychowawcze : pogadanki, mini wykłady, prezentacje multimedialne
Konkursy

Czas trwania:
Rok szkolny 2016/2017

SPOTKANIE PIERWSZE

1. BĄDŹ JAK BIZU!!!
- Omówienie założeń programu.
- Przedstawienie tematyki spotkań.
- Omówienie zasad przyznawania Tytułów Ambasadorów Dobrego Zachowania, ogłoszenie 
konkursu.

SPOTKANIE DRUGIE

2.  WARTOŚI I WŁAŚCIWE POSTAWY 

- Postawy wobec innych, normy zachowań, zasady współżycia,
- Zasady postępowania i współżycia obowiązujące w szkole.
- Relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej - wzajemny szacunek
   i zaufanie podstawą  relacji.
- Właściwe postawy drogą do samorozwoju.
- Hierarchia systemu wartości.
- Wartości, którymi warto kierować się w życiu.
-System  wartości  uznawanych  przez  społeczność  szkolną..  



SPOTKANIE TRZECIE

3. JA WOBEC ZAGROŻEŃ

-    Zagrożenia  wynikające  z  palenia  papierosów,  picia  alkoholu,  nadużywania  leków,
przyjmowania  narkotyków,  stosowania  dopalaczy.
-  Szybkość powstawania uzależnień, zmiany w organizmie, ich wpływ na ogólny rozwój.    
-Uzależnienia  od  gier  komputerowych  i  Internetu.
-  Jak być asertywnym wobec zagrożeń?
-   Czym  jest  zdrowie,  czynniki  wpływające  na  dobry  stan  zdrowia,  higiena  osobista
i otoczenia, rola aktywności fizycznej, prawidłowe odżywanie (otyłość, anoreksja, bulimia)
-  Styl i tryb życia oraz ich wpływ na stan zdrowia i ducha.

SPOTKANIE CZWARTE

4. NIE!!!  DLA AGRESJI I PRZEMOCY

-    Przemoc rówieśnicza, destrukcyjna grupa rówieśnicza, zachowania agresywne.
-    Cyberprzemoc.
-    Agresja i przemoc  - jak sobie z nią radzić?
-    Jak polubić siebie i innych?
-    Asertywnie i z szacunkiem – kodeks właściwych postaw i zachowań
-    Podsumowanie corocznej akcji: Tydzień bez agresji 

SPOTKANIE PIĄTE

5. PODSUMOWANIE I EWALUACJA

-    Apel podsumowujący działania związane z realizacją programu.
-    Czy mogę o sobie powiedzieć, że jestem jak BIZU? 
-    Przyznanie pucharu przechodniego - Tytułu Ambasadora Dobrego Zachowania wśród 
Klas 
-    Ewaluacja - ocena programu.


