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Głównymi celami wynikającymi z programu oraz realizowanymi podczas trwania prac Świetlicy 
„Wyjść Naprzeciw” były: 
 

a) promowanie zdrowego stylu życia – pokazywanie możliwości wyboru, dostarczanie 
informacji o substancjach uzależniających, poznanie szkód związanych z piciem 
alkoholu i zalet związanych z wybraniem trzeźwości, bycia „czystym” oraz osobą 
niepalącą; 

b) rozwijanie uniwersalnych umiejętności społecznych pomocnych w wielu sytuacjach 
życiowych: rozwijanie pozytywnych emocji i uczuć oraz kontaktów interpersonalnych, 
kształtowanie poczucia własnej wartości, wyrażanie emocji w sposób akceptowany 
społecznie, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie i 
zachowanie drugiego człowieka, pokonywanie trudności w dążeniu do wartości i celów 
życiowych, przekazanie wiedzy dotyczącej praw oraz obowiązków, które wynikają z 
faktu bycia uczniem i członkiem społeczności szkolnej; 

c) szeroko pojęta organizacja czasu wolnego – poprzez wspólne gry, zabawy rozmowy, 
rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, mobilizacja do wysiłku, rozwój 
osobowościowy dzieci; 

Powyższe cele były realizowane poprzez różnorodne formy zajęć: 
 

 realizacja projektu „Lekturki spod chmurki” 

 warsztaty interpersonalne „Lions-Quest – sztuka dojrzewania”; 

 Zajęcia mające na celu doskonalenie umiejętności społecznych takich jak: skuteczne 
komunikowanie się, asertywne odmawianie, rozwiązywanie problemów, radzenie sobie 
z presją grupy, własną nieśmiałością, trudnymi uczuciami 

 „Bajkoterapia” – gdzie po lekturze bajek z morałem następowała dyskusja, burza 
mózgów oraz wiele ciekawych zajęć o charakterze artystycznych nawiązujących do 
wysłuchanego utworu ; 

 praca metodami aktywnymi takimi jak: „burza mózgów”, „kula śnieżna”, odgrywanie 
scenek, praca w parach i podgrupach – „drama”, ”kosz i walizka” i wiele innych; 

 zajęcia antystresowe mające na celu zdobycie wiedzy na temat zjawiska stresu oraz 
sposobów radzenia sobie z napięciem poprzez m.in. poznanie i umiejętność 
stosowania technik relaksacyjnych, skutecznego gospodarowania czasem, sztuki 
planowania oraz pozytywnego myślenia. 

 w ramach strategii alternatywnych dzieci uczestniczyły w różnorodnych, ciekawych 
zajęciach plastycznych, plastyczno-technicznych, sportowych czy komputerowych 
zdobywając nowe lub doskonaląc już nabyte umiejętności: 
 

 Zajęcia plastyczne o charakterze terapeutycznym (terapia przez sztukę - 
art.terapia), mające na celu naukę wyrażania własnych emocji, marzeń i 
refleksji za pomocą różnego rodzaju technik plastycznych, poznawanie i 
rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań oraz trening pracy  
w grupie. 

 Zajęcia rekreacyjno-sportowe rozwijające sprawność fizyczną młodzieży 
obejmujące m.in. gry zespołowe, zabawy integrujące, nauka współpracy i 
zasady fair play. 

 


