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Pieczęc zakładu popralłczego/schroniska dla nieletnich

rRZYKŁAI} D(}BR&I PRAKTYKI



Cele podĘ mow anych działań :

Rozwijanie kompetencji społecznych związanych z funkcjonowaniem w alternatywnych do

dotychczasowych obszarach kultu ry społecznej nieletnich.

Rozwijanie postaw empatii i zachowań prospołecznych-

Ksztaftowanie i rozwijanie systemu wartości-

Rozwijanie zainteresowań indywidual nych nieletnich.

Realizacja zajęć w oparciu o metody ,,twórczej resocjalizacji''-

Ksztaftowanie umiejętności odbioru treści multimedialnych, wyraźania własnej opinii i

argumentowania własnych poglądów i stanowisk-

Zapoznanie z podstawowymi gatunkami filmowymi-

Kształtowanie kom petencji czytania ze zroz u m ieniem -

Wdrażanie do prawidłowej współpracy w grupie-
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Zuięzły opis rcalżzsĘi:

Program jest realizowany w Schronisku od 2009 roku. Realizacja programu opiera się przede wszystkim

na następująrych formach pracy:

. zajęcia wychowawcze w sali kinowej na terenie Schroniska zgodnie z treściami Programu,

. Zajęcia wychowawcze prowadzone przez wychowawców w świetlicy grupowej według rocznego

planu wychowawczego.

. zajęcia dydakĘczne prowadzone przez nauczycieli w czasie zajęć dydakĘcznych,

o udział w zaięciach organizowanych poza terenem placówki w Kinie,,MoskWa" w ramach cyklu zajęć:

,,Lekcja ut kinie",

. spotkania z filmoznawcą na terenie placówki,

. wyjazdy do kina ,,Kinoplex" na filmy premierowe oraz na filmy 3D'

Uąys*ane etekty:

Dzięki pracY z filmem nieletni nabywają takie urniejętnościjak:

o umiejętność rozpoznawania podstawowych gatunków filmowych i odbioru treści zawartych w

przesłaniu filmu,

r umiejętność wypowiadania się, przedstawiania swojego zdania ijego argumentacji,

o umiejętność rozpoznawania odczuć, przeżyć i problemów innych osób,

r umiejętność zachowania się w alternatywnych od doĘchczasowych sytuacjach społecznych i

korzystania z dóbr kultury społecznej,

um iejętność odróźniania wartości społecznych.



Napotkane problemy:

Bardzo niska liczba nieletnich umieszczanych w Schronisku dla Nieletnich w Gackach, którzy mogliby

zostać objęci Programem.

Wniaski zrealizacji i ptany na płrysilosć:

Z uwagi na duże zainteresowanie ze strony nieletnich wskazana jest kontynuacja Programu.
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KT{}R
la Nieletnich

UWAGA!
Ministerstwo Spraniedliwości zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie

intełnetowej urzędu Ęlko wybranych przykładów dobrej prakĘki'




