PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

Nazwa szkoły/placówki

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Wyszkowie
Szkoła Policealna TWP w Wyszkowie

Imię i nazwisko dyrektora

mgr Ryszard Marciniak
Wyszków

Adres szkoły/placówki
Imię i nazwisko
autora/autorów

Zakres działania

Temat działania:
Cele działania:

ul.3 Maja
12/1A

Tel. 29 742 95 65
Fax 29 742 50 05

e mail:
wyszkowlotwp1@wp.pl

mgr Iwona Dudek, mgr Andrzej Roman
Edukacja
+
Wychowanie
+
Profilaktyka
Opieka
+
Organizacja i zarządzanie
+
Inne obszary (określić jakie)
„Wielkanocne spotkanie” - uroczystość szkolna. Wspólne obejrzenie
inscenizacji pt. „Jego miłość zwyciężyła śmierć”.
- rozwijanie wśród słuchaczy zainteresowań związanych z tradycjami
i kulturą Świąt Zmartwychwstania Pańskiego ,
- popularyzacja tradycji zarówno o charakterze ludowym, jak też religijnym,
- kształtowanie pozytywnych postaw,
- promowanie kultury i tradycji wśród młodzieży szkolnej i dorosłych
- rozwój umiejętności twórczych i pobudzanie kreatywności słuchaczy,
- wykorzystanie prac jako pomocy edukacyjnych na zajęciach lekcyjnych,
- zachęcanie do udziału w występach publicznych,
- integracja zespołu słuchaczy, przedstawicieli ze wszystkich semestrów szkół
TWP oraz młodzieży z Gimnazjum Nr2 w Wyszkowie
- zachęcanie do wspólnego spędzania wolnego czasu.

Uzyskane efekty:
- nauka poprzez wyzwanie i zabawę,
- pobudzenie kreatywności w doborze środków i materiałów do wykonania
pracy,
- pobudzenie twórczego myślenia przy doborze tematu pracy,
- wykształcenie cech samodzielności przy wykonywaniu zadania,
- promocja i popularyzacja kultury ludowej i tradycji religijnej
- integracja całej społeczności podczas dzielenia się jajkiem , składania
życzeń
- promocja szkoły w środowisku lokalnym
Wnioski z realizacji:

Przygotowanie i zaprezentowanie inscenizacji „Jego miłość zwyciężyła
śmierć” wzbogaciła i urozmaiciła proces edukacyjny i wychowawczy
słuchaczy.
Postawiła ich przed nowym i odbiegającym od tradycyjnych metod i środków
realizacji programu zadaniem. Stanowiła wyzwanie i możliwość zmierzenia
się z własnymi zdolnościami i umiejętnościami. Organizacja imprez klasowych
związanych z tradycjami i zwyczajami świątecznymi zbliża młodzież i
dorosłych z nauczycielami i szkołą. Wspólnie spędzony czas daje wiele
korzyści wszystkim uczestnikom.

Prezentacja dobrej praktyki
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