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PROGRAM WYCHOWAWCZY 

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY  

„Pod Akacją” w Lublinie  

w roku szkolnym 2016/2017 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie jest publiczną placówką wychowania 

pozaszkolnego. Stwarza możliwości wartościowego zagospodarowania czasu wolnego dzieci  

i młodzieży. Placówka prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w stałych zespołach 

zainteresowań oraz organizuje i koordynuje działania w środowisku lokalnym. Organem 

prowadzącym jest Gmina Lublin, nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty. W tym roku 

Placówka będzie obchodziła 60-lecie działalności. 

Misją Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie jest tworzenie inspirującego 

miejsca do rozwoju zainteresowań, pasji, uzdolnień i umiejętności poprzez kulturę, edukację  

i wychowanie. Podstawą działań jest przekonanie, że młody człowiek jest osobą o ogromnym 

potencjale rozwojowym, którego warto i należy wspierać, rozwijać jego aktywność twórczą, 

inspirować do pogłębiania wiedzy. Staramy się również kształtować jego system wartości 

etycznych i estetycznych, przygotować do świadomego odbioru sztuki i aktywnego uczestnictwa w 

kulturze. 

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” jest placówką, która opiera swoje działania na 

uniwersalnych wartościach, takich jak: uczciwość, prawdomówność, szacunek do drugiego 

człowieka, umiejętność współpracy w grupie, współodpowiedzialność. Dążymy do wychowania 

człowieka aktywnego, twórczego, ciekawego świata. 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 spędzania czasu wolnego. Działalność ta zmierza do tego, aby wychowankowie: 

 Znajdowali w placówce warunki do wszechstronnego rozwoju. 

 Rozwijali swoje potrzeby poznawcze oparte na wartościach humanistycznych, takich jak 

piękno, prawda, dobro, wrażliwość, wzajemne zaufanie, tolerancja, szacunek do drugiego 

człowieka. 
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 Korzystali z bogatej oferty programowej związanej z dziedzictwem kulturowym, 

kształtowaniem postaw patriotycznych. 

 Potrafili dostrzec zagrożenia wynikające z postępu cywilizacyjnego. 

 Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego, umieli współdziałać w grupie, poznając zasady 

pozytywnej rywalizacji.  

 Tworzyli życzliwą atmosferę w placówce i wspierali się wzajemnie. 

 Uczestniczyli w tworzeniu efektywnej pracy na rzecz różnych środowisk wykorzystując 

zdobyte w placówce nowe umiejętności, postawy i wartości. 

 Uczestniczyli w tworzeniu dzieła, spektaklu, choreografii itp. oraz prezentowali swój 

dorobek w środowisku. 

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w swojej ofercie programowej realizuje 

następujące zadania: 

1. Stwarza warunki do rozwijania zainteresowań i pasji prowadząc zajęcia stałe  

i okazjonalne. 

2. Organizuje czas wolny podczas ferii zimowych i wakacji letnich. 

3. Prowadzi konkursy, turnieje, organizuje wystawy i inne formy prezentacji. 

4. Integruje całą społeczność wokół wspólnego celu, jakim jest organizacja jubileuszu 60-lecia 

Placówki. 

5. Współpracuje ze szkołami, placówkami kultury oraz innymi organizacjami. 

6. Troszczy się o bezpieczeństwo swoich uczestników. 

7. Rozbudza zainteresowanie szeroko pojętą literaturą.  

8. Kształtuje poszanowanie tożsamości i dziedzictwa narodowego.  
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Program wychowawczy Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” jest realizowany 

przez wszystkich pracowników placówki. Uczestnicy i ich rodzice zapoznani zostaną  

z programem do 30 września 2016r. Zadania przyjęte do realizacji w programie wychowawczym 

będą realizowane przez cały rok szkolny. 

 

1) Stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań i pasji prowadząc zajęcia stałe i 

okazjonalne. 

a) Integracja uczestników w poszczególnych zespołach oraz w placówce. 

b) Zachęcanie dzieci i młodzieży do pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz rozwijania 

twórczej pasji. 

c) Prezentowanie przez nauczyciela ciekawych, atrakcyjnych form i metod pracy 

wspomagających rozwój osobowości dziecka. 

d) Kształtowanie zasad kulturalnego zachowania, tolerancji i szacunku wobec innych. 

e) Tworzenie warunków do swobodnej ekspresji i rozbudzanie potrzeby prezentacji własnych 

dokonań.  

f) Organizowanie wystaw, zajęć otwartych i koncertów dla rodzin uczestników i przyjaciół. 

g) Kreowanie postawy świadomego odbiorcy sztuki oraz rozwijanie potrzeby uczestnictwa  

w różnych formach życia kulturalnego. 

h) Nagradzanie uczestników zajęć i informowanie szkoły o ich sukcesach. 

Odpowiedzialni - wszyscy nauczyciele.  

 

2) Organizowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych i wakacji letnich. 

a) Organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.  

b) Przygotowanie ciekawych warsztatów (teatralnych, tanecznych, wokalnych, plastycznych 

itp.), wycieczek tematycznych oraz udział w wydarzeniach kulturalnych oraz sportowych 

miasta i środowiska. 

c) Zorganizowanie balu karnawałowego „ U Króla Bolesława”.  

Odpowiedzialni - wszyscy nauczyciele oraz Pracownia Imprez. 
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3) Organizowanie konkursów, turniejów, koncertów, wystaw oraz innych form prezentacji  

wg kalendarza imprez. 

a) Zachęcanie do prezentowania własnych dokonań oraz wymiany doświadczeń.  

b) Motywowanie do pozytywnej rywalizacji oraz umiejętnego stosowania sprawiedliwych 

kryteriów oceny. 

c) Promocja w środowisku. 

Odpowiedzialni – wszyscy nauczyciele oraz Pracownia Imprez. 

 

4) Integrowanie społeczności wokół wspólnego celu, jakim jest organizacja jubileuszu 60-lecia 

Placówki. 

a) Przygotowanie programu artystycznego, koncertu jubileuszowego oraz imprez 

towarzyszących. 

b) Zorganizowanie okolicznościowych wystaw. 

c) Opracowanie i zrealizowanie wydawnictw oraz różnych form reklamy. 

d) Opracowanie materiałów filmowych o MDK „ Pod Akacją”. 

Odpowiedzialni - wyznaczeni nauczyciele. 

 

5) Współpraca ze szkołami, placówkami kultury oraz innymi organizacjami. 

a) Promowanie placówki poprzez udział zespołów MDK „Pod Akacją” w imprezach  

o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim (koncerty, wystawy, pikniki, turnieje). 

b) Organizowanie warsztatów specjalistycznych dla różnych grup wiekowych. 

Odpowiedzialni – wszyscy nauczyciele. 

 

6) Zasady bezpiecznego pobytu w placówce i promocja zdrowego trybu życia. 

a) Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa, zwracanie uwagi na zachowanie na zajęciach,  

w salach, korytarzach, szatni i w drodze do i z placówki.    

b) Zaznajomienie z zasadami korzystania z wyposażenia pracowni MDK. 

c) Propagowanie zasad zdrowego żywienia podczas zajęć i akcji opiekuńczo- 

wychowawczych. 

Odpowiedzialni – nauczyciele MDK, osoby wspomagające, pracownicy administracji  

i obsługi.    
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7) Rozbudzanie  zainteresowań szeroko pojętą literaturą.  

a) Propagowanie czytelnictwa, np. poprzez udział w Mieście Poezji, włączanie się  

w ogólnopolskie czytanie lektur, współpraca m.in. z Domem Słów, Warsztatami Kultury.  

b) Organizowanie konkursów recytatorskich i literackich. 

c) Stwarzanie możliwości do międzypokoleniowych kontaktów z literaturą. 

d) Wykorzystywanie tekstów literackich podczas zajęć. 

e) Dbałość o kulturę mowy i komunikacji językowej. 

Odpowiedzialni – wszyscy nauczyciele. 

 

8) Kształtowanie poszanowania tożsamości i dziedzictwa narodowego. 

a) Poszanowanie dziedzictwa narodowego. 

b) Przywoływanie wzorców zachowań bohaterów historycznych. 

c) Kultywowanie tradycji związanych ze świętami oraz ważnymi wydarzeniami narodowymi. 

Odpowiedzialni – wszyscy nauczyciele. 

 

 

 

Program wychowawczy został zatwierdzony do realizacji na zebraniu Rady Pedagogicznej  

w dniu 20 września 2016r. 

 

Przedstawiony do zaopiniowania przez Radę Rodziców. 

 


