Praktyka pedagogiczna
„Wychowanie religijno – etyczne uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. J. Tuwima w Poznaniu”
1.Cele praktyki:
- ugruntowanie wiary i praktyki religijnej,
- uświadomienie ważnych problemów moralnych i sposobów ich rozwiązywania.
- ukazywanie znaczenia posiadania zasad moralnych dla rozwoju osobistego i
prawidłowych relacji międzyludzkich
- uczenie szacunku do samego siebie i innych,
- uczenie samokrytycyzmu i samodoskonalenia,
- nabywanie wrażliwości społecznej,
- uczenie sprawiedliwości opartej na miłosierdziu,
- budowanie wspólnoty szkolnej
2. Metody pracy:
- różnorodne metody aktywizujące, optymalne dla uczniów
3. Formy pracy:
- aktywny udział w Mszach Św. i nabożeństwach (służba liturgiczna, czytania, śpiew, drama),
- przygotowanie uczniów do przyjęcia sakramentów świętych,
- lekcje otwarte, w których uczestniczą zaproszeni goście (świadkowie wiary),
- pielgrzymki do miejsc związanych z kultem religijnym i historią Polski,
- spotkania z rodzinami uczniów i nauczycieli, związanymi religijnie i emocjonalnie z naszą szkołą
- świąteczny wystrój szkoły
- klasowe spotkania wigilijne i wielkanocne
-odwiedzanie nekropolii poznańskich i dbałość o opuszczone groby
- odwiedzanie wybranych kościołów, zapoznanie uczniów z ich patronami i historią
- konkursy o tematyce religijnej.
2. Plan pracy na rok szkolny 2012/2013

Termin,
Wrzesień
2012
Październik
2012

Listopad
2012

Grudzień
2012

Program działań
Formy pracy
1.Msza święta inaugurująca rok szkolny 2012/2013
2.Wybór Św. Franciszka na patrona roku szkolnego. Zapoznanie
z biografią świętego.
1.Pielgrzymka kandydatów do Bierzmowania do Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej w Gostyniu w intencji dobrego przygotowania uczniów klasy III
gimnazjum, do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.
2.Szkolny dzień Różańca Świętego - nawiedzenie sanktuarium Maryjnego
w Poznaniu. Prezentacja przedstawiająca życie Maryi.
1.Dzień modlitw za zmarłych nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły.
Msza święta w intencji zmarłych, nawiedzenie poznańskich cmentarzy przez
uczniów i nauczycieli.
2. Przybliżenie uczniom sylwetek zmarłych nauczycieli i uczniów na
lekcjach i ogólnoszkolnej gazetce.
3. Spotkanie z rodzinami zmarłych.
1.Integracyjne spotkanie Jasełkowe wraz z uczniami z Poznań British
International School oraz wspólne kolędowanie przy żłóbku

Styczeń 2013
Luty 2013
Marzec 2013
Kwiecień
2013
Maj 2013
Czerwiec
2013

2. Msza święta adwentowa i spotkania wigilijne we wspólnotach
klasowych.
1.Jasełka wystawiane dla społeczności szkolnej, przedszkoli oraz rodziców.
2.Kolędowanie przy Żłóbku w kościele parafialnym.
Udział wspólnoty szkolnej w uroczystościach Środy Popielcowej.
1. Nabożeństwo pasyjne „ znaczenie ofiary i cierpienia w naszym życiu”
1. Msza święta i spotkania wielkanocne we wspólnotach klasowych.
2. Uroczysty dzień pierwszej spowiedzi
1.Bierzmowanie uczniów klasy III gimnazjum.
2. Pierwsza Komunia Święta
1.Msza święta na zakończenie roku szkolnego - dziękczynienie za
otrzymane łaski.
2. Pielgrzymka do Sanktuarium św. s. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach

Zgodę na przedstawioną propozycję formacji duchowej uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 105
im. J. Tuwima w Poznaniu wyrazili: Ksiądz Proboszcz Kanonik Ireneusz Szwarc oraz Dyrektor ZSS
nr 105, Katarzyna Przybył.
Nauczyciele odpowiedzialni za organizację i realizację praktyki: Halina Monkiewicz, Barbara Piasek,
Robert Dąbrowski.

