HARMONOGRAM
DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
Młodzieżowego Domu Kultury
„Ochota”
Warszawa, ul Rokosowska 10
na rok szkolny 2016/2017

1

Działania

Odpowiedzialny
i wykonawcy

Termin

1.

Aktualizacja składu Zespołu ds. profilaktyki:
1) Anna Szwed
2) Anna Wielgo
3) Anna Gryglewicz
4) Jakub Gładysiak

Anna Szwed
Rada Pedagogiczna

IX-X

2.

Działalność klubu profilaktycznorozwojowego „X”:
- rekrutacja uczestników
- doskonalenie programu działania – opracowanie nowego planu
- zapewnienie kadry i wolontariuszy
- ustalenie zasad: regulamin, kontrakt
- modyfikacje programowe i metodyczne w
celu poprawy funkcjonowania klubu

Anna Gryglewicz
Jakub Gładysiak
instruktorzy Klubu X

IX-X

Lp.

3.

4.

5.

6.

Uwagi
o realizacji

Systematyczne prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznowychowawczych oraz reedukacyjnych w
Klubie „X”
Zapewnienie uczestnikom Klubu X różnorodnych zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia:
- zajęcia sportowe
- zajęcia teatralne i muzyczne
oraz udziału w innych zajęciach MDK wg
potrzeb i zainteresowań uczestników
Poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie profilaktyki poprzez szkolenia w ramach WDN (we współpracy z PTZN)
oraz szkolenia zewnętrzne

Anna Wielgo
Jakub Gładysiak
Anna Gryglewicz

IX-VI

Anna Wielgo
Anna Gryglewicz
Mateusz Bilnik
Agnieszka Zakrzewska
Jakub Gładysiak
Aleksandra Rutkowska

cały
rok

Anna Wielgo
Anna Szwed

m.in. Jesienna
cały rok Szkoła Profilaktyki

Uzupełnianie księgozbioru MDK o pozycje
związane z profilaktyką, prenumerata czasopism, tworzenie banku materiałów dotyczących profilaktyki

Anna Szwed

cały rok

7.

Dopracowanie i wystawienie profilaktycznego spektaklu muzycznego

8.

Opracowanie scenariusza i stworzenie nowego musicalu profilaktycznego

9.

Opracowanie i opublikowanie w gazetce
MDK „Korniszon” cyklu tekstów publicystycznych i literackich o charakterze profilaktycznym - realizacja programu edukacji
rówieśniczej i rodzinnej „W Stronę Wartości” we współpracy z SP 264

Joanna Karpińska
Anna Szwed
Magdalena Baranowska
Małgorzata Bartecka

Anna Szwed
Anna Gryglewicz

IX-X

wystawianie
musicalu zależne od możliwości i zapotrzebowania środowiska

cały rok

finalizacja zadania na obozie

cały rok
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Lp.

Działania

Odpowiedzialny
i wykonawcy

Termin

10.

XXII konkurs „Moja Zabawka”
1) zabawka profilaktyczna;
2) utwór literacki o tematyce profilaktycznej
- pozyskiwanie środków finansowych
- listy intencyjne do uczestników
- współpraca ze środowiskami abstynencyjnymi, Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii i in.
- nagrody specjalne
- finał konkursu – impreza profilaktyczna:
wystawa wielbłądów, quiz profilaktyczny
– nagrody i dyplomy, prezentacja prac literackich, publikacja w „Korniszonie”

Joanna Wiśniewska
Anna Gryglewicz

IV-V

11.

Zorganizowanie we współpracy z PTZN obozów letnich o charakterze profilaktycznym:
1) obóz profilaktyczno-artystyczny
2) obóz profilaktyczno-rozwojowy dla
liderów MOPR
- projekt organizacji i dofinansowania
- rekrutacja uczestników
- opracowanie programu profilaktycznego

Joanna Wiśniewska
Anna Szwed

IV-VIII

12.

Stała współpraca z Polskim Towarzystwem
Zapobiegania Narkomanii, Fundacją Batorego, Fundacją „Maraton” i innymi organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem
uzależnieniom i przemocy

Anna Szwed
Anna Wielgo

cały rok

13.

14.

15.

16.

17.

Imprezy wewnętrzne Klubu „X”
Organizacja imprez otwartych dla rodziców:
- programy artystyczne
- musical profilaktyczny
- promowanie i nagradzanie osiągnięć
dzieci wobec rodziców
- motywowanie do konstruktywnych postanowień osobistych
Imprezy integracyjne, m.in.:
- w Centrum Zdrowia Dziecka
w zależności od zapotrzebowania i możliwości
Działalność grupy wolontariatu młodzieżowego w MDK i udział w realizacji programu
Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze na terenie dzielnicy i Warszawy
Organizacja VI Międzyszkolnego Przeglądu
Spektakli Profilaktycznych „Lusterko” oraz
wydanie zbioru tekstów promujących konstruktywne wartości i postawy życiowe

Anna Gryglewicz
wychowawcy
i uczestnicy klubu

Uwagi
o realizacji

współpraca:
PTZN, Dzielnica, Biuro Edukacji

w zależności od
okazjopotrzeb i innalnie
wencji uczestcały rok
ników

Anna Gryglewicz
instruktorzy Klubu „X”

XII
VI

Joanna Karpińska
Anna Wielgo

XII-I,
V-VI

Jakub Gładysiak
Anna Wielgo

cały rok

Anna Gryglewicz
Anna Szwed

w zależności od
konkursów

w przypadku
pozyskania
grantu – współpraca z PTZN
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18.

Opracowanie programu profilaktycznych
zajęć warsztatowych dla szkół i prowadzenie ich w ciągu całego roku szkolnego

19.

Opracowanie i wdrożenie elementów profilaktycznych w ramach indywidualnych planów pracy wychowawczo-dydaktycznej
poszczególnych nauczycieli

20.

Stała współpraca z rodzicami

21.

Ewaluacja programu profilaktyki: opracowanie narzędzi ewaluacyjnych i ich wdrożenie

Anna Wielgo
Anna Gryglewicz
Agnieszka Zakrzewska
Katarzyna Barczewska
Mateusz Bilnik
Jakub Gładysiak

ścisła współpraca z pedaIX
gogami szkolcały rok
nymi i wychowawcami

wszyscy nauczyciele

zapisy w dokumentacji
cały rok
pedagogicznej,
konspekty zajęć

wszyscy nauczyciele

zapisy w dokumentacji
cały rok
pedagogicznej
nauczycieli

Anna Wielgo
Jakub Gładysiak

V-VI

Pieczęć i podpis dyrektora:

Harmonogram został przyjęty do realizacji na zabraniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2016.

