


1. Cele programu

- Rozpoznawanie podstawowych wartości i dokonywanie właściwej ich hierarchizacji oraz kształtowanie wrażliwości moralnej.

- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje czyny jak i za innych

- Przekazanie uczniowi konkretnej wiedzy na temat etyki życia gospodarczego i społecznego

- Rozumienie ważnych wydarzeń życia politycznego i społecznego w kraju i na świecie 

- Zrozumienie znaczenia szkodliwości korupcji, nieuczciwej konkurencji i innych negatywnych zjawisk życia społeczno – 

gospodarczego 

- Zrozumienie znaczenia szkodliwości korupcji, nieuczciwej konkurencji i innych negatywnych zjawisk życia społeczno- 

gospodarczego.

      

2. Zamierzone efekty programu

- Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny etyki społecznej

- Znajomości praw człowieka i obywatela

- Poznanie obowiązków osób pełniących funkcje publiczne 

- Umiejętność zajmowania przez ucznia prawidłowej postawy wobec różnych zjawisk w życiu społeczno –gospodarczym

- Uświadomienie norm postępowania związanych z rolami dziecka jako ucznia, kolegi, młodego Polaka.

- Kreowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, środowiska przyrodniczego i powinności moralnych.

Gimnazjum nr 3 w Promniku 2



3. Środki realizacji:

- Zajęcia dydaktyczne

- Plakaty informacyjne, ulotki, broszury

- Artykuły prasowe, audycje telewizyjne i radiowe, literatura fachowa, Internet

- Spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego 

4. Procedury osiągania celów 

- Metody: burza mózgów, drzewko decyzyjne, metaplan, dyskusja, piramida priorytetów, drama, projekt, śnieżna kula, gry dydaktyczne.

- Formy pracy: praca w małych grupach, zbiorowa, technika grup sąsiedzkich

5. Ewaluacja 

- Analizowanie wypowiedzi ustnych w czasie dyskusji oraz pisemnej wypowiedzi

- Obserwacja ucznia i jego pracy

- Obserwowanie i analizowanie sposobów rozwiązywania problemów przez ucznia

- Analizowanie wyników ankiet, różnego rodzaju tekstów i wywiadów

- Nagradzanie każdej aktywności ucznia.
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Program antykorupcyjny

Celem programu jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, pełnienia ról społecznych, w 
tym roli obywatela.

Treści kształcenia Oczekiwane efekty działań Przedmiot, klasa Temat
Wartości, takie jak prawda, 
odpowiedzialność, uczciwość, 
wolność i sprawiedliwość.

Umiejętność świadomego wyboru 
odpowiednich postaw i wartości.

Godzina wychowawcza, kl. I
Religia

1.Uczciwość, rzetelność, praca

Pojęcie korupcji.
Czynniki i sytuacje korupcjogenne.

Umiejętność rozróżniania sytuacji 
korupcjogennych.
Świadomość szkodliwości społecznej 
korupcji.

Godzina wychowawcza, kl. I, 
II, III

2. Skorumpowani, czyli zepsuci.

Odpowiednie zachowanie się w 
sytuacjach korupcjogennych.

Świadomość negatywnego wpływu 
korupcji na życie publiczne.
Wiedza, na temat sposobów 
zwalczania korupcji.

Godzina wychowawcza, kl. II 3. Przeciw korupcji.

Problem korupcji na świecie, w 
Polsce i mojej miejscowości.

Umiejętność rozróżniania i 
opisywania postaw etycznych 
zgodnych z zasadami współżycia 
społecznego na poziomie 
społeczności szkolnej i lokalnej.

Godzina wychowawcza, kl. III 4. Jeśli nie chcesz mojej zguby, 
nie daj mi łapówki luby.

Sylwetki osób działających w 
samorządzie terytorialnym.
Zapoznanie z normami 
obowiązującymi te osoby i formy 
kontroli ich działalności.

Umiejętność określenia postawy 
obywatelskiej i patriotycznej.

Wiedza o społ., kl. I 5. Obowiązki osób pełniących 
funkcje publiczne.

Zasady funkcjonowania państwa 
demokratycznego (suwerenność 
narodu, pluralizm polityczny, 
podział władzy, państwo prawa)

Znajomość zasad funkcjonowania 
państwa demokratycznego.

Wiedza o społ., kl. II 6. Państwo demokratyczne.

Przygotowanie do świadomego, Wdrażanie do aktywnego udziału w Godzina wychowawcza, kl. I, 7. Wybory do samorządu 
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Treści kształcenia Oczekiwane efekty działań Przedmiot, klasa Temat
aktywnego i odpowiedzialnego 
uczestnictwa w życiu publicznym.
Normy i wartości związane z 
pełnieniem funkcji publicznych w 
samorządzie klasowym i szkolnym.

życiu klasy, szkoły i społeczności 
lokalnej.

II, III uczniowskiego – szkołą 
etycznego życia społecznego.

Sądy i trybunały.
Struktura organów wymiaru 
sprawiedliwości.

Zna rodzaje sądów i zasady ich 
funkcjonowania.
Wykazuje związek między 
przestrzeganiem prawa, a 
budowaniem państwa prawa.
Jest przekonany, że należy 
przestrzegać przepisów prawa

Wiedza o społ., kl. II 8. Organy wymiaru 
sprawiedliwości, organy kontroli 
państwowej i ochrony państwa.

Korupcja, łapówka, szara strefa, 
nieuczciwa konkurencja, praca na 
czarno i wpływ tych zjawisk na 
kształtowanie sytuacji gospodarczej 
kraju.

Umiejętność dostrzegania 
negatywnych zjawisk w życiu 
gospodarczym.
Dbanie o wspólne dobro.

Wiedza o społ., kl. III 9. Etyka działalności 
gospodarczej.

Godziwe warunki pracy.
Obowiązki pracodawcy i 
pracownika. Nieuczciwe zachowania 
pracodawcy i pracobiorcy.

Rozumienie znaczenia poszanowania 
godności ludzkiej.
Znajomość praw człowieka.
Rozpoznawanie naruszania norm i 
wartości w relacjach pracodawca – 
pracobiorca.

Wiedza o społ., kl. III 10. Etyka pracodawcy i 
pracownika.

Prezentowanie postaw bohaterów 
literackich borykających się z 
dylematami natury etycznej.

Uczeń dostrzega najistotniejsze wady 
szlachty oraz potrafi określić 
przyczyny rozbiorów Polski.
Porównuje dawna i współczesną 
rzeczywistość Polski.

Język polski, kl. III

Język polski, kl. III

11. Wady szlachty ukazane w 
wierszu W. Potockiego pt. „ Z 
ratusza na radę”

12. Dylematy etyczne Jacka 
Soplicy

Pozytywne i negatywne skutki Uczeń dostrzega pozytywne i Historia, kl. II 13. Początki demokracji 
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Treści kształcenia Oczekiwane efekty działań Przedmiot, klasa Temat
przywilejów szlacheckich.
Rola szlachty w życiu państwa.
Krzewienie postawy patriotyzmu.

negatywne skutki nadawania 
przywilejów szlacheckich.
Potrafi ocenić rolę szlachty w życiu 
państwa

Historia, kl. II
szlacheckiej w Polsce.
14. Pierwsze wolne elekcje.

Zjawisko korupcji wśród sędziów 
sportowych i sportowców.
Używanie środków dopingujących. 
Prezentowanie sylwetek znanych 
sportowców postępujących zgodnie z 
zasadami „fair play”.

Umiejętność asertywnej postawy w 
sytuacji korupcjogenne.
Rozpoznawanie znanych sportowców 
jako wzorców do naśladowania.
Stosowanie zasady gry fair play w 
szkolnych zawodach sportowych i na 
lekcjach wychowania fizycznego.

Wychowanie fizyczne, kl. III 15. Etyka w sporcie.
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ZESTAWIENIE PRZEDMIOTÓW I TEMATÓW W REALIZACJI PROGRAMU

Klasa Przedmioty Tematy Ilość 
godzin Razem

I

Religia
Godzina wychowawcza Uczciwość, rzetelność, praca.

1
1

Skorumpowani, czyli zepsuci. 1
Wybory do samorządu uczniowskiego – szkołą etycznego 
życia społecznego.

1

Wiedza o społeczeństwie Obowiązki osób pełniących funkcje publiczne. 1

5

II

Godzina wychowawcza

Skorumpowani, czyli zepsuci. 1
Przeciw korupcji. 1
Wybory do samorządu uczniowskiego – szkołą etycznego 
życia społecznego.

1

Wiedza o społeczeństwie
Państwo demokratyczne. 1
Organy wymiaru sprawiedliwości, organy kontroli 
państwowej i ochrony państwa. 1

Historia
Początki demokracji szlacheckiej w Polsce 1
Pierwsze wolne elekcje. 1

7

III

Godzina wychowawcza

Skorumpowani, czyli zepsuci. 1
Jeśli nie chcesz mojej zguby, nie daj mi łapówki luby. 1
Wybory do samorządu uczniowskiego – szkołą etycznego 
życia społecznego. 1

Wiedza o społeczeństwie
Etyka działalności gospodarczej. 1
Etyka pracodawcy i pracownika. 1

Język polski
Wady szlachty ukazane w wierszu W. Potockiego pt. 
„ Z ratusza na radę”

1

Dylematy etyczne Jacka 1
Wychowanie fizyczne Etyka w sporcie 1

8

Razem 20

Gimnazjum nr 3 w Promniku 7


