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,,Człowiek musi znaleźć taki sposób rozwiązywania międzyludzkich
konfliktów,
który odrzuca wszelką zemstę, odwet i agresję”.
Martin Luter King

Jak co rok wraz z Grupą Mediatorów i sympatyków postanowiliśmy uczcić
Dni Życzliwości i Tolerancji w Naszym gimnazjum.

Tak przebiegały przygotowania: wspólnie tworzymy „Drzewo Życzliwości”

W szkole odbyły się dwuetapowe wybory najżyczliwszego ucznia /uczennicy.
Najżyczliwszymi zostali :
1. Grażyna Dąbrowska – już po raz drugi wybrana najżyczliwszą w G17
2. Julita Li
3. Katarzyna Mojka
Gratulujemy!
Laureaci półfinałów i finaliści wejdą w skład Rady Życzliwych propagując ideę
życzliwości, tolerancji i wzajemnego szacunku.

W całej szkole zawisły plakaty dotyczące tolerancji i życzliwości
Hasła umieszczono na drzwiach klas i tablicach.

W konkursie na najlepsze hasło promujące życzliwość zwyciężyła klasa IIB:
Oto nagrodzone hasło: „Dzień Życzliwych – Dzień szczęśliwych. Bądź miły
dla każdego, dla obcego i bliskiego”
W cyklu „Porozmawiajmy o życzliwości” odbyło się spotkanie z Patrykiem
Kumórem

A spotkanie z Andrzejem Nowakiem – legendarnym muzykiem grupy TSA
zostało przeniesione na inny termin

Młodzież i nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu i koncercie wokalisty reggae
Mesajaha. Prowadzony przez fundację Sztuka Zdrowie Tolerancja koncert
zorganizował Samorząd Uczniowski.

Dużym powodzeniem cieszyła się akcja „Podaruj nam swój życzliwy
uśmiech” – na tablicy na parterze uczniowie przekazywali sobie uśmiechy i
życzliwe pozdrowienia.

Uczniowie zorganizowali „Quiz o życzliwości”

Projekcja filmu z wywiadami o życzliwości i tolerancji przeprowadzanymi
przez uczennice naszej szkoły Olę Trypkę i Manuelę Gulewicz z mieszkańcami
Wrocławia zdobyła aplauz uczniów i nauczycieli w trakcie prezentacji na apelu
– podsumowaniu Dni Tolerancji i Życzliwości

Przeprowadzono wśród młodzieży ankiety dotyczących życzliwości i
tolerancji.

TAK WYGLĄDA ŚWIAT TOLERANCJI I ŻYCZLIWOŚCI WEDŁUG UCZNIÓW
GIMNAZJUM 17 – prezentujemy kilka odpowiedzi na wybrane pytania

Co zrobić, aby być bardziej tolerancyjnym?
 Trzeba się zastanawiać,
 Trzeba chcieć
 Pomyśleć, co by się czuło na miejscu innej osoby
 Nauczyć się akceptować innych
 Pamiętać, że inny to nie gorszy
 Rozmawiać o problemie
 Szanować innych
 Zawsze zachowywać się miło
 Starać unikać negatywnego nastawienia do innych
 Nie prowokować
 Dorosnąć

Jakie zachowania uważasz za przejaw życzliwości ?
 uśmiech,
 towarzyskość, rozmowy,
 pomocność, robienie czegoś dla innych,
 bezinteresowną pomoc, pomoc innym,
 miłe zachowanie, uprzejmość, wyrozumiałość,
 koleżeństwo, przyjacielskość,
 szczerość,
 uprzejmość,
 nie obgadywanie,
 dobre słowo nawet dla tych, których się nie lubi,
 dobre intencje

Co czujesz gdy inni są życzliwi wobec ciebie?
 Szczęście,
 satysfakcja, jest mi miło,
 dobrze się czuję,
 mam ochotę się uśmiechać,
 radość,
 czuję się lubiana,
 czuję coś bardzo miłego

Co masz ochotę zrobić?


Odpowiedzieć tym samym,

 odwdzięczyć się,
 uśmiechnąć się,
 podziękować,
 przytulić,
 mam ochotę ich naśladować,

 być życzliwym dla wszystkich,
 pomagać,
 zrobi coś dla innych,
 tańczyć,
 zrobić to samo

Może więc warto być życzliwym ?

Dniem życzliwości nauczycieli wobec uczniów był 20 listopada – dzień bez
klasówek i pytania- można było zdobyć tylko dobrą ocenę

A 21 listopada w trakcie apelu podsumowaliśmy to, co wydarzyło się w szkole
podczas DNI TOLERANCJI I ŻYCZLIWOŚCI oraz wręczyliśmy nagrody i dyplomy.

