AKCJA EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNA
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3
W SIEDLCACH
„Człowiek w świecie wartości”
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Siedlcach od 6 lutego do 10 lutego 2017r. przeprowadzono akcję edukacyjno – profilaktyczną
„Człowiek w świecie wartości”, w ramach ustalonych na bieżący rok szkolny podstawowych
kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej
priorytetem na 2016/2017 jest: Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości oraz
Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
Szkoła wyszła również naprzeciw programowi „Bezpieczna +” realizowanemu w latach 2015-2018.
Środowisko szkolne ma istotny wpływ na młodego człowieka. Oprócz domu rodzinnego,
grupy rówieśniczej, mediów to szkoła wyposaża go w określony system wartości, poprzez który
uczy się on akceptowanych społecznie zachowań, uczestnictwa w życiu społecznym, prawidłowego
reagowania na zachowania innych ludzi, czyli całokształtu postaw przyjętych w danej kulturze.
W związku z tym, przez cały tydzień młodzież uczestniczyła w różnorodnych przedsięwzięciach
promujących pożądane wartości.
W poniedziałek nastąpiło otwarcie akcji edukacyjnej połączone z warsztatami „Mam swój
styl – nie biorę”, prowadzonymi przez Panią psycholog Joannę Nowak ze Stowarzyszenia ABEON.
Tego samego dnia odbyły się zajęcia z zakresu bezpieczeństwa „Cyberprzemoc”, które zainicjował
st. asp. Sławomir Stefaniak z Komendy Miejskiej Policji z Wydziału Prewencji. Uczniowie zdali
sobie sprawę z tego, iż akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, potrafią jednak wyrządzać
bardzo dużą krzywdę. Niezwykle ważna jest więc świadomość możliwych konsekwencji - również
prawnych - takich działań. W godzinach popołudniowych Pani mgr Beata Gulati, Dyrektor Centrum
Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Uniwersytetu Przyrodniczo –
Humanistycznego w Siedlcach wraz z pracownikami: mgr Haliną Grzeszczuk, mgr Sylwią
Nowosielską, mgr Anną Siliwoniuk – tłumaczami języka migowego oraz niesłyszącą studentką II
roku II stopnia Zarządzania Agnieszką Ozgą, wygłosiła wykład z zakresu tolerancji i akceptacji
osób z niepełnosprawnościami "Talk to me". Przybliżając uczniom zagadnienia związane z ideą
integracji.
Kolejnego dnia odbyła się prelekcja „Odpowiedzialne, świadome rodzicielstwo
i planowanie rodziny”. Pani Ewa Prokurat położna i doradca laktacyjny z Centrum Medyczno –
Diagnostycznego w Siedlcach wyjaśniła młodzieży jak rozumieć odpowiedzialne rodzicielstwo?
Omówiła również zagadnienia związane z profilaktyką raka piersi i szyjki macicy. Tego samego
dnia miały miejsce warsztaty motywacyjne „Wyznaczanie celów”, które poprowadziła Pani Maria
Wyrzykowska – psycholog i doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Siedlcach.
W środę ks. Tomasz Koprianiuk - wikariusz Parafii Katedralnej w Siedlcach zaprezentował
wykład „Rodzina – zabytek czy sprawa aktualna?”. Młodzi ludzie mieli okazję przekonać się, iż
rodzina jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka. W tym dniu mieliśmy również
zaszczyt gościć prof. nzw. dr hab. Violettę Machnicką - Kierownik Zakładu Językoznawstwa
i Logopedii Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Pani Profesor wygłosiła
prelekcję na temat „Jestem z miasta … Rozważania o specyfice mowy ludności wiejskiej
i miejskiej”. Uczniowie otrzymali informacje o pochodzeniu polskiego języka literackiego i jego
związkach z poszczególnymi dialektami, a także o wartościowaniu ludzi poprzez język, jakim się
posługują. Podsumowaniem spotkania było wysłuchanie fragmentu nagrania Historii filozofii po
góralsku ks. prof. dr. hab. Józefa Tischnera.
Środa obfitowała w jeszcze jedno spotkanie. Otóż inspektor Mariusz Myrcha z Referatu
Infrastruktury Urzędu Miasta Siedlce oraz Pani Jadwiga Adamczuk - prezes Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Węgrowie wraz ze współpracownikami przedstawili "Przepisy prawne
dotyczące właściwej opieki nad zwierzętami". Szanowni Goście uświadomili uczniom, iż

pomaganie potrzebującym zwierzętom powinno być nieodzownym elementem naszego życia.
Głównym celem spotkania było propagowanie postawy pełnej szacunku wobec innych istot oraz
zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt i bezinteresownej im pomocy.
Następnego dnia miały miejsce warsztaty edukacyjno – profilaktyczne „Rola hierarchii
wartości w życiu człowieka” przeprowadzone przez Panie Edytę Ślubowską i Aleksandrę Jagiełło –
doradców zawodowych z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach. Zajęcia pomogły
młodzieży usystematyzować wartości i skutecznie wdrażać je w życie.
W ramach ostatniego dnia akcji edukacyjno – profilaktycznej odbyły się warsztaty dla
młodzieży „ARS – jak dbać o miłość", prowadzone przez Renatę Szewczak i Agnieszkę
Soroczyńską - psycholog i pedagog z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Siedlcach. Miały one za zadanie przekazać uczniom informacje na temat skutków zażywania
substancji psychoaktywnych, zwłaszcza przez młode dziewczyny będące w ciąży. Warsztaty służyły
uświadomieniu młodym ludziom wartości rodzicielstwa i odpowiedzialności za dziecko od
momentu jego poczęcia.
Podsumowaniem tygodnia edukacyjno – profilaktycznego było spotkanie poetyckie
„Literatura moją pasją”, mające na celu rozwijanie kompetencji czytelniczych a także promujące
twórczość młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach. Głównym założeniem
spotkania było przede wszystkim pokazanie, iż młodzi ludzie w różnym wieku czytają książki oraz
kochają poezję. Okazuje się, iż literatura (poezja) jest wartością ponadczasową, nawet dla bardzo
młodych ludzi. Spotkanie uświetnił występ uczniów naszej szkoły: Beaty Chomki, Marii Izdebskiej
i Mateusza Kaczorka, którzy z całą pewnością przychylają się do słów polskiego poety Jarosława
Iwaszkiewicza Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat, że odkrywa we
mnie bogactwa, których nie przeczuwałem.
Dziękujemy wszystkim zaproszonym Gościom za aktywne włączenie się w działania szkoły,
mające na celu promowanie wzorców postaw i zachowań tworzących system wartości młodego
człowieka. W tym miejscu warto przytoczyć motto akcji, słowa Jana Pawła II „Czasy się zmieniają,
lecz podstawowe wartości pozostają niezmienne”.
Inicjatorami i organizatorami akcji edukacyjno – profilaktycznej "Człowiek w świecie
wartości" byli: Dyrekcja Szkoły oraz nauczyciele: Agnieszka Soroczyńska – pedagog szkolny,
Renata Szewczak – psycholog szkolny, Urszula Konstantynowicz – terapeuta pedagogiczny,
Joanna Wiącek - nauczyciel języka polskiego. Za projekt plakatu odpowiedzialny był Łukasz
Chojecki – nauczyciel wspierający.

