Dane aktualne na dzień: 01-10-2022 19:19

Link do produktu: http://www.empi2.pl/symbole-narodowe-symbole-szkolne-ceremonial-szkolny-p-2060.html

Symbole narodowe - symbole szkolne
- ceremoniał szkolny
Cena

17,00 zł

Dostępność

Książka dostępna – końcówka nakładu!

Numer katalogowy

SNCS

Kod CN

4901

Opis książki
Ostatnie egzemplarze, uszkodzone okładki!
poradnik dotyczący symboli narodowych i ceremoniału szkolnego
opracowanie: Reginaldo Cammarano, Stanisław Tomaszkiewicz
Wyd. 1, 2013
ISBN 978-83-62325-63-4
ss. 40
oprawa: miękka
Publikacja pomocna w organizowaniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, dnia patrona szkoły, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
Święta Narodowego Trzeciego Maja, Narodowego Święta Niepodległości, innych uroczystości szkolnych i lokalnych.
W poradniku przedstawiono tematykę symboli narodowych i szkolnych oraz opis ceremoniału szkolnego. Jest to w zasadzie pierwsza na rynku pozycja, która próbuje w
zwarty i całościowy sposób potraktować ten zakres wiadomości w odniesieniu do wszelkich placówek edukacyjnych. Warstwa ilustracyjna pomaga zobrazować istotę
niektórych omawianych treści (np. sposoby wyrażenia żałoby narodowej w szkole za pomocą flagi państwowej).
Pomysł poradnika zrodził się z obserwacji problemów, z jakimi spotykają się m.in. nauczyciele organizujący uroczystości szkolne. Jak umieścić flagę Unii Europejskiej
w towarzystwie flagi polskiej? Za co odpowiedzialny jest chorąży pocztu sztandarowego? W jakiej kolejności umieścić barwy narodowe na przygotowywanych ozdobach
czy dekoracjach? Takie i inne pytania nurtują pedagogów z powodu braku dostatecznych opracowań na ten temat. Wynika to z faktu, że polskie prawodawstwo nie
zawiera jednolitego aktu precyzującego te zagadnienia.
Poradnik podzielony został na trzy części. W części pierwszej w sposób możliwie syntetyczny zostały wyjaśnione pojęcia, podana klasyfikacja i opis symboli
narodowych. Część druga bierze pod uwagę symbolikę szkolną oraz święta i uroczystości obchodzone w szkołach. Przedmiotem rozważań części trzeciej jest
problematyka związana z ceremoniałem szkolnym, czyli procedurami i zwyczajami, niezbędnymi do uroczystego obchodzenia różnych wydarzeń w życiu tej instytucji
oświatowo-wychowawczej.

Polecamy stronę www.empi2.pl/symbole, z której można pobrać materiały związane z tematyką publikacji.

Zobacz krótki film o poradniku

Spis treści
Wprowadzenie
Część pierwsza WYMOWA SYMBOLI NARODOWYCH
Wstęp
1. Godło państwowe – definicje i źródła
2. Ochrona godła
3. Podstawowe zasady dotyczące eksponowania i posługiwania się godłem
4. Barwy narodowe – definicje i źródła

wygenerowano w programie shopGold

5. Ochrona barw narodowych
6. Podstawowe zasady dotyczące eksponowania i posługiwania się flagą oraz
barwami narodowymi
7. Zasady dotyczące hierarchii przy posługiwaniu się barwami narodowymi
8. Hymn państwowy – definicje i źródła
9. Ochrona hymnu państwowego
10. Podstawowe zasady dotyczące wykonywania i odtwarzania hymnu państwowego
Część druga SYMBOLE SZKOLNE, ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI OBCHODZONE W SZKOLE
Wstęp
11. Symbole szkolne
12. Kalendarz świąt i uroczystości szkolnych
13. Reguły i sposoby oprawy świąt i uroczystości w szkole
Część trzecia CEREMONIAŁ SZKOLNY
Wstęp
14. Ceremoniał szkolny – jego składniki i organizacja
15. Poczet sztandarowy, insygnia i ubiór pocztu sztandarowego
16. Organizacja i powołanie pocztu sztandarowego
17. Musztra podstawowa
18. Musztra rozszerzona
Załączniki
Precedencja podczas uroczystości szkolnych
Przykładowy przebieg uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru
Opis czynności ułożenia sztandaru
Literatura i źródła
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