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Projekt edukacyjny w Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Wolicy do treści ,,Czujemy się 
bezpiecznie w XXI wieku”.

Cele projektu                                                                                                                                   

– poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa wykraczającej poza treści zawarte w szkolnych  
programach nauczania,                                                                                                                                   
- promowanie zdrowego stylu życia, bezpiecznego spędzania wolnego czasu,                                            
- wprowadzenie w świat wartości pozytywnie wpływających na życie młodego człowieka,                       
- przestrzeganie przed zagrożeniami ,,czyhającymi” na młodego człowieka,                                               
- uczenie odpowiedzialności, umiejętności dokonywania właściwych wyborów,                                         
- rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania, dobierania i selekcjonowania                 
materiałów korzystając z różnych źródeł informacji,                                                                                    
- rozbudzanie zdolności twórczych uczniów,                                                                                                 
- integracja zespołów klasowych,                                                                                                                   
- możliwość zaistnienia w roli ekspertów,                                                                                                      
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za efekty pracy.

Lp. Temat projektu Opiekun grupy Cele edukacyjne Imiona i nazwiska uczniów
1 Moje życie, mój 

wybór – 
miniatury 
sceniczne

Renata Sowińska Wyrobienie konkretnych cech 
osobowości, czyli takich przymiotów 
(wartości), jak: godność, uczciwość, 
sumienność, pracowitość, 
odpowiedzialność za siebie i za 
innych, życzliwość, poczucie 
sprawiedliwości, umiejętność 
współżycia i współdziałania z innymi 
oraz radzenie sobie z własnymi 
problemami. 

1.Rafał Tarach (IIa)
2.Maciej Janda (IIa)
3.Magdalena Wojtyna (IIa)
4.Aneta Myślińska (IIa)
5. Paweł Gądek (IIa)

2
Negatywne skutki
stosowania 
dopingu w 
sporcie.

Rafał Gajos Przygotowanie psychiki młodego 
człowieka do dbałości o rozwój 
umysłowy i fizyczny oraz o stan 
swojego ciała, jako nośnika zdrowia, 
wydajności pracy, urody, a także 
środka rywalizacji sportowej i źródła 
przyjemności

1.Paweł Galus (IIa)
2.Eryk Jędryszek (IIa)
3.Olga Domagała (IIa)
4.Agata Foksa (IIa)
5.Jakub Kościołek (IIa)

3  "Pomóżmy 
innym". 
Udzielanie 
pierwszej 
pomocy.

Tomasz 
Dziurzyński

 Poznanie  numerów alarmowych, 
 kształcenie umiejętności 
prawidłowego postępowania wobec 
osób poszkodowanych,
doskonalenie umiejętności 
informowania o niebezpiecznych 
zdarzeniach, popularyzowanie wiedzy 
na temat numeru 112 i działań służb 
ratunkowych

1.Patryk Adamski (IIb)
2.Kacper Ceszarz (IIb)
3.Wiktor Kaczor (IIb)

4 Niebezpieczne 
znaki- zagrożenie 
dla młodych 
ludzi?

Ks. Bartosz 
Wąsat

Kształtowanie pozytywnej postawy 
człowieka wobec własnej egzystencji, 
doskonalenie umiejętności ,,czytania” 
różnych znaków, przekaźników 
informacji

1.Samanta Sosnowska (IIa)
2.Paulina Pękalska (IIa)
3.Patrycja Pękalska (IIa)
4.Martyna Dziedzic (IIa)
5.Natalia Misztal (IIa)



5 Sąd nad 
papierosem.         

Lidia Pierzak Zwrócenie uwagi na zagrożenia 
płynące z palenia papierosów, uczenie 
asertywności

1.Kacper Moskwa (IIb)
2.Eryk Mazur (IIb)
3.Jakub Kubicki (IIb)
4.Michał Bodzioch (IIb)
5.Karol Błaczszyk (IIb)
6.Patryk Rędzia (IIb)

6 Subkultury 
młodzieżowe.

Anna 
Wrzoskiewicz

Zapoznanie z cechami subkultur 
młodzieżowych (strój, fryzura, 
zainteresowania)

1.Paulina Sobczyk (IIb)
2.Karolina 
Kaczmarczyk(IIb)
3.Eliza Szewczyk (IIb)
4.Zuzanna Zimoch (IIb)
5.Weronika Kostecka (IIb)

7 Jak gimnazjaliści 
spędzają czas 
wolny?- badanie 
statystyczne.

Izabela Woś Doskonalenie umiejętności 
zaplanowania i przeprowadzenia 
badania statystycznego na zadany 
temat, opracowanie i zaprezentowanie 
wniosków; kształtowanie umiejętności 
pracy zespołowej;  prezentacja danych 
na diagramach słupkowych i kołowych

1.Patrycja Bierońska (IIb)
2.Patrycja Sęk (IIb)
3.Karol Petera (IIb)
4.Bartosz Gad (IIb)
5.Dawid Szymkiewicz (IIb)

8 Zasady 
bezpiecznego 
poruszania się po 
drodze.

Teresa Gocał Przypomnienie zasad bezpiecznego 
poruszania się po drodze pieszo, 
jednośladem, w grupie, po zmroku 
kiedy jest ograniczona widoczność.

1.Michał Pyclik (IIa)
2.Michał Pierzak (IIa)
3.Wiktor Kura (IIa)

9 Bądź bezpieczny 
w sieci ‘Be safe 
online’

Magdalena 
Nowak

Poznanie zagrożeń pojawiających w 
trakcie korzystania z Internetu i nauka 
unikania niebezpiecznych sytuacji; 
opracowanie zasad bezpiecznego 
surfowania w Internecie

1.Dawid Brudkiewicz (IIa)
2.Sylwester Gibas (IIa)
3. Łapot Albert (IIa)
4. Popek Adrian (IIa)
5. Zegadło Radosław (IIa)

10 Jak ciekawie i 
bezpiecznie 
spędzić czas 
wolny?

Grażyna 
Barwinek

Rozwijanie umiejętności określenia 
problemów badawczych, prowadzenia 
badań sondażowych, selekcjonowania 
materiałów i opracowania prezentacji 
multimedialnej

1.Weronika Baran (IIa)
2. Patrycja Burzawa (IIa)
3. Zegadło Radosław (IIa)



Sprawozdanie

Szkolny projekt edukacyjny ,,Czujemy się bezpiecznie w XXI wieku” realizowali uczniowie klas drugich 
gimnazjum, razem 44 osoby.  Projekt przewidziany był do realizacji od października do maja 2013 roku. 
Zawierał ustalone cele, zadania, formy i terminy realizacji, osoby odpowiedzialne za ich wykonanie oraz 
przewidywane efekty. W realizację tego przedsięwzięcia włączyli się nauczyciele języka polskiego, 
angielskiego, historii, religii, geografii, matematyki, wychowania fizycznego. 17 czerwca 2013 roku odbyło 
się w naszej szkole podsumowanie projektu edukacyjnego. Efekty swojej pracy dziesięć grup uczniów 
prezentowało w obecności Dyrekcji, rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów. 

Wyniki projektu                                                                                                                                                                 

Uczniowie nagrali krótki filmik nawiązujący do dokonywania właściwych wyborów, prezentacje multimedialne, 
zaprosili ratownika medycznego, by zaprezentował jak należy udzielać poszkodowanym pomocy przedmedycznej, 
skecz pt. Sąd nad papierosem.  Efekty prac uczniów na płycie dołączonej do dokumentacji.

Opinie uczniów o projekcie

Weronika Baran, klasa 2a ,,Praca podczas realizacji tego projektu przyniosła mi wiele satysfakcji. Pokazała jak wiele 
zależy od nas samych, a także od tych, którzy nas otaczają”.                                                                                             
Jakub Kościołek, 2a ,, Mogliśmy bardziej rozwinąć hasło bezpieczeństwa fizycznego ale również psychicznego. 
Dowiedzieliśmy się wiele o zagrożeniach, jakie mogą nas spotkać w codziennym życiu”.                                             
Patrycja Bierońska, 2b ,,Jednym z kłopotów było zliczenie aż 137 ankiet. Dzięki dobrej współpracy w grupie szybko 
poradziliśmy sobie z tym problemem”. 

Wnioski z realizacji projektu

Założone cele zostały osiągnięte -  projekt uzmysłowił, że bezpieczeństwo każdego z nas w głównej mierze 
zależy od nas samych, a instytucje publiczne są po to, by nas wspierać, nie wyręczać. Uczeń dowiaduje się, 
że nie jest sam, że ma możliwości ,,domagania się „ bycia bezpiecznym w szkole, w domu, na ulicy.


