Program wychowania patriotycznego i obywatelskiego w II LO
im. M. Skłodowskiej – Curie w Piotrkowie Trybunalskim
Wstęp
„Program wychowania patriotycznego i obywatelskiego” jest realizowany w II LO od
roku szk. 2008/2009.
Program ten powstał na podstawie koncepcji pracy II LO i stanowi uzupełnienie oraz
uszczegółowienie zadań z zakresu wychowania patriotycznego wskazanych w Programie
wychowawczym szkoły. Głównym zadaniem tego programu jest rozszerzenie działań szkoły
w zakresie wychowania patriotycznego.
Cele programu:










kształcenie postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów;
kształcenie samorządności i postawy współodpowiedzialności za kraj i region;
poszerzenie wiedzy na temat historii dawnej i współczesnej Polski i regionu;
rozbudzanie miłości do kraju i symboli narodowych, szacunku dla bohaterów
narodowych;
tworzenie świadomości i tożsamości narodowej;
skorelowanie działań nauczycieli różnych przedmiotów w zakresie edukacji
patriotycznej;
stworzenie jednolitego i kompleksowego oddziaływania patriotycznego na młodzież,
wspieranie rodziców w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich ich
dzieci.
realizacja edukacji (ścieżki) regionalnej.

Cele operacyjne (oczekiwane efekty działań uczniów)
Uczeń:
 zna i dostrzega wartości i rolę tradycji rodzinnych;
 zna i szanuje zwyczaje związane ze świętami narodowymi, ich symbolikę;
 zna historię dawną i współczesną Polski i regionu;
 rozumie znaczenie świąt narodowych w tradycji narodowej i chrześcijańskiej;
 wie, jak należy się zachować podczas uroczystości, przyjmuje właściwą postawę
wobec sztandaru i Patrona szkoły;
 wie, jaki strój obowiązuje podczas szkolnych uroczystości;
 zna historię szkoły i dba o jej dobre imię;
 dba o dobre imię „małej” i „dużej” ojczyzny;







zna i szanuje bohaterów narodowych i wielkich Polaków;
rozumie ciągłość rozwoju kultury i trwałość ludzkich osiągnięć;
potrafi planować swoją pracę i korzystać z różnych źródeł wiedzy;
potrafi odpowiedzialnie wykonać powierzone zadania,
potrafi pracować w grupach i zespołach klasowych.

Zadania programu i formy realizacji:

Zadania
Formy realizacji
1. Kształtowanie i wzmacnianie
np.
 Realizacja projektów edukacyjnych;
poczucia tożsamości lokalnej, miłości
do „małej ojczyzny”, poszerzenie
 Wycieczki po nekropoliach piotrkowskich,
wiedzy na temat rozwoju
zwiedzanie piotrkowskich świątyń;
kulturalnego, gospodarczego i
 Lekcje muzealne w Muzeum Piotrkowa
Trybunalskiego;
przemian dziejowych naszego regionu,
zdobycie wiedzy na temat wybitnych
 Spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy brali
osobistości regionu; kształcenie
udział w ważnych wydarzeniach
umiejętności pracy w grupie,
historycznych naszego regionu
odpowiedzialności za powierzone
 Organizowanie Konkursu o patronce i
zadania, kształcenie umiejętności
historii szkoły;
korzystania z różnych źródeł wiedzy.
 kontakty ze Zrzeszeniankami i udział we
mszy świętej poświęconej dawnym i
obecnym uczniom oraz nauczycielom z II
LO;
 Udział w miejskich uroczystościach o
charakterze patriotycznym;
 Udział w konkursach organizowanych
przez lokalne instytucje;
 opieka nad miejscami pamięci narodowej w
Piotrkowie Trybunalskim.
2. Kształtowanie postawy patriotycznej,
np.
wzmacnianie poczucia tożsamości
 Udział w spektaklach i seansach filmowych
narodowej i współodpowiedzialności
o tematyce patriotycznej i
za przeszłość, teraźniejszość i
niepodległościowej;
przyszłość narodu, aktywne uczenie
 Wycieczki do Oświęcimia (zwiedzanie z
się historii naszego narodu,
przewodnikiem);
kształtowanie postawy szacunku
 Wycieczki do Muzeum Powstania
wobec bohaterów i symboli
Warszawskiego (zwiedzanie z
narodowych, poszerzenie wiedzy na
przewodnikiem;
 Wycieczki do Sejmu RP (zwiedzanie z
temat współczesnej i dawnej kultury i
przewodnikiem;
sztuki narodowej;
 Wycieczki do Muzeum Narodowego w

Warszawie i teatru;
 Organizowanie wieczorów poetyckich
poświeconym wybitnych twórcom kultury
polskiej;
 Udział w wykładach organizowanych przez
Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego
Grota.
3. Stworzenie bazy dydaktyczno –
metodycznej szkoły, zawierającej
materiały pomocne w edukacji
patriotycznej, poszerzenie wiedzy na
temat metod przekazywania wartości i
treści patriotycznych

 Systematyczne uzupełnianie szkolnej
biblioteczki scenariuszy lekcji
poświęconych wychowaniu patriotycznemu
i postawie obywatelskiej;
 Prowadzenie lekcji otwartych
prezentujących wartości patriotyczne.

Ewaluacja programu
Program jest modyfikowany i dostosowywany do podstawowych kierunków polityki
oświatowej państwa w danym roku szkolnym oraz wymagań wobec szkół i placówek
wskazanych przez MEN i KO w Łodzi.
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