PROGRAM WYCHOWAWCZY
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
W JELENIEJ GÓRZE
w roku szkolnym 2018/2019
WSTĘP
Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego.
Stwarza możliwości wartościowego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Placówka
prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w stałych kołach zainteresowań oraz organizuje
i koordynuje działania w środowisku lokalnym. Organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra,
a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty we Wrocławiu. Placówka działa na terenie
miasta od 1952r.

MISJA
Misją Młodzieżowego Domu Kultury w Jeleniej Górze jest tworzenie inspirującego miejsca
do rozwoju zainteresowań, pasji, uzdolnień i umiejętności poprzez wychowanie, kulturę i edukację.
Podstawą działań jest przekonanie, że młody człowiek jest osobą o ogromnym potencjale
rozwojowym, którego warto i należy wspierać poprzez:
1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, umożliwienie im samorealizacji w sferze
zainteresowań artystycznych.
2. Inspirowanie do pogłębiania wiedzy.
3. Kształtowanie systemu wartości etycznych i estetycznych.
4. Przygotowanie do świadomego odbioru sztuki i aktywnego uczestnictwa w kulturze.
5. Promowanie zdrowego stylu życia.
6. Pobudzanie do angażowania się w życie środowiska lokalnego oraz otwarcia na inne
społeczności i kultury.

WIZJA
Podstawą działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Jeleniej Górze jest wizja placówki
przyjaznej dzieciom i młodzieży, otwartej na ich potrzeby oraz dającej możliwości realizacji swoich
pasji i zainteresowań. Dzięki wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej stwarza ona możliwość
wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz przygotowuje do samodzielnego życia i pracy.
Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką, która opiera swoje działania na uniwersalnych
wartościach takich, jak: mądrość, uczciwość, prawo każdego uczestnika do swobodnego rozwoju
oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

CELE – IDEAŁ WYCHOWAWCZY
Nadrzędnym celem programu wychowawczego naszej placówki jest wszechstronny rozwój dziecka.
Dążymy do wychowania człowieka aktywnego, twórczego, ciekawego świata, odpowiedzialnego
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za swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Ideą przewodnią programu jest wszechstronna praca
wychowawcza nauczycieli wspierająca w tym zakresie obowiązki rodziny i szkoły. Wszystkie
działania wychowawcze placówki mają na celu kształtowanie pozytywnego modelu aktywnego
spędzania czasu wolnego.
Działalność ta zmierza do tego, aby wychowankowie w szczególności:
a) Znajdowali w placówce warunki do rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym,
estetycznym, społecznym, psychicznym i zdrowotnym.
b) Rozwijali swoją dociekliwość poznawczą opartą na wartościach humanistycznych takich
jak piękno, prawda, dobro, wrażliwość, wzajemne zaufanie, tolerancja, szacunek do
innego człowieka.
c) Korzystali z bogatej oferty programowej związanej z dziedzictwem kulturowym,
kształtowaniem postaw patriotycznych, wrażliwością na zagrożenia, patologie
społeczne (agresja, przemoc, narkomania, alkoholizm itp.).
d) Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, umieli współdziałać w grupie tworząc życzliwą
atmosferę w placówce.
e) Uczestniczyli w tworzeniu efektywnej pracy na rzecz różnych środowisk wykorzystując
zdobyte w placówce nowe umiejętności, postawy i wartości.

ZADANIA WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2018/2019:
Młodzieżowy Dom Kultury w swojej ofercie programowej realizuje następujące zadania:
1. Promocja zdrowego i bezpiecznego trybu życia.
2. Zagospodarowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych i wakacji letnich.
3. Organizacja zajęć stałych.
4. Działalność kulturalno-oświatowa.
5. Współpraca ze szkołami, placówkami upowszechniania kultury oraz organizacjami
pozarządowymi.
Program wychowawczy Młodzieżowego Domu Kultury jest realizowany przez wszystkich
pracowników placówki, uczestników, ich rodziców oraz współpracujące z MDK instytucje
i organizacje.
Zadania przyjęte do realizacji w programie wychowawczym będą realizowane przez cały rok
szkolny.
1. Promocja zdrowego i bezpiecznego trybu życia.
a) Troska o bezpieczeństwo na zajęciach – zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa,
zwracanie uwagi na zachowanie na zajęciach w salach, korytarzach, szatni i na
terenie posesji.
Odpowiedzialni – nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi.
b) Zapoznanie z zasadami korzystania z wyposażenia pracowni muzycznej, tanecznej,
plastycznej, teatralnej.
Odpowiedzialni – nauczyciele MDK.
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c) Organizowanie konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów promujących zdrowy
tryb życia i uświadamiających zagrożenia uzależnieniami.
Odpowiedzialni nauczyciele zajęć plastycznych oraz pracownicy Biura
Organizacji Imprez.
2. Zagospodarowanie czasu wolnego.
a) Organizowanie form zimowego i letniego wypoczynku – półkolonie zimowe i letnie
szczególnie dla dzieci z rodzin ubogich zagrożonych alkoholizmem oraz patologią.
b) Przygotowanie ciekawych propozycji imprez otwartych (konkursów, koncertów,
wystaw, wernisaży).
Odpowiedzialni – wszyscy nauczyciele oraz pracownicy Biura Organizacji Imprez.
3. Organizacja zajęć stałych.
a) Integracja uczestników w grupie, kole.
b) Zachęcenie uczestników zajęć do pogłębiania wiedzy i umiejętności.
c) Dobór przez nauczyciela ciekawych, atrakcyjnych form i metod pracy wspomagający
rozwój osobowości dziecka.
d) Kształtowanie zasad kulturalnego zachowania podczas zajęć, tolerancji i szacunku
wobec drugiego człowieka.
e) Zachęcenie do prezentacji swoich umiejętności, organizowanie wystaw, lekcji
otwartych dla kolegów i rodziców uczestników.
f) Kreowanie postawy świadomego odbiorcy sztuki i uczestnictwa w różnych formach
życia kulturalnego.
g) Nagradzanie uczestników zajęć i informowanie szkoły o ich sukcesach.
Odpowiedzialni – wszyscy nauczyciele.
4. Działalność kulturalno-oświatowa.
Podejmowanie działań związanych z promocją miasta, regionu, turystyki i ekologii.
a) Organizowanie imprez otwartych związanych z potrzebami środowiska, zachęcanie
rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu placówki.
b) Umożliwienie utalentowanym uczniom, uczestnikom zajęć w MDK prezentacji
swoich umiejętności w imprezach organizowanych zarówno w placówce
jak i w środowisku lokalnym.
Odpowiedzialni – wszyscy nauczyciele oraz pracownicy Biura Organizacji Imprez.
5. Współpraca ze szkołami, placówkami upowszechniania kultury oraz organizacjami
pozarządowymi.
a) Promowanie placówki poprzez udział członków kół i pracowni MDK w imprezach
organizowanych przez Miasto Jelenia Góra, Starostwo Powiatowe oraz inne
organizacje i stowarzyszenia.
b) Zachęcenie uczniów jeleniogórskich szkół do uczestnictwa w propozycjach
programowych MDK.
c) Pozyskiwanie nowych przyjaciół, sponsorów, współorganizatorów naszych
przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych.
3

d) Zachęcenie uczestników do prezentacji swoich umiejętności poza placówką,
rozwijanie wartości humanistycznych takich jak: tolerancja, wrażliwość, szacunek do
innego człowieka.
Odpowiedzialni – wszyscy nauczyciele oraz pracownicy Biura Organizacji Imprez.

Program wychowawczy został zatwierdzony do realizacji na zebraniu Rady Pedagogicznej
w dniu 29 sierpnia 2018 r.
Protokolant: Renata Kryńska
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