Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie
przystąpił do „Ogólnopolskiego Konkursu
„Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń”
Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń:

ZADANIE 1
Przeprowadzenie we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej na temat.
Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg.
Układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów po trzy z
każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.
Działania:
1.

Wykonanie prezentacji multimedialnej na temat „ Państwo , prawo,

społeczeństwo, obywatel”
W październiku 2013r. nauczyciele koordynujący przebieg zadania 1 wykonali
trzy prezentacje multimedialne dla klas I-III, IV – VI szkoły podstawowej oraz dla klas
I-III liceum ogólnokształcącego pt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”.
Prezentacje

zawierały

informacje

na

temat

funkcjonowania

społeczeństwa

obywatelskiego, zasad demokracji: kto i w jaki sposób tworzy prawo, jaki jest
najważniejszy dokument w państwie, hierarchię aktów prawnych, prawa i obowiązki
obywatela i ucznia, funkcjonowania samorządów terytorialnych, pojęcie narodu,
mniejszości narodowych, ojczyzny, małej ojczyzny, symbole narodowe. Uczniowie
obejrzeli prezentację na godzinach wychowawczych. Prezentacja w sposób jasny
wyjaśniała trudne dla uczniów pojęcia i systematyzowała wiedzę zdobytą przez
uczniów.

2. Wykonanie gazetek szkolnych pt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” i
„ Prawa Dziecka” oraz „Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka”.
Na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych umieszczono informacje w formie
gazetek ściennych

dotyczące funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz

Praw Dziecka.
Na materiałach dla klas I – III szkoły podstawowej wyeksponowano treści i
ilustracje odnoszące się do wartości patriotycznych – symboli narodowych i pojęć:
państwo, obywatel, naród, ojczyzna, społeczeństwo, prawo. Dla klas IV – VI gazetki
poszerzono w treści o prawa i obowiązki ucznia, wyeksponowano daty świąt
państwowych oraz pojęcia: naród, mniejszości narodowe, konstytucja, samorząd
lokalny, władze państwa. W liceum ogólnokształcącym gazetka pt. „Czy znasz te pojęcia?
koncentrowała się na wyjaśnieniu pojęć państwa prawa: państwo, obywatel,
społeczeństwo, przedstawiała hierarchię aktów prawnych,

podstawowe prawa i

obowiązki obywatela RP.
Dodatkowo dla klas I – III przygotowano gazetkę pt. „Międzynarodowy Dzień Praw
Człowieka”. Natomiast dla klas IV – VI szkoły podstawowej gazetkę pt. „Prawa Dziecka”,
na której wyeksponowano prawa zapisane w Konwencji Praw Dziecka .
Kolorowe gazetki przyciągały uwagę i zainteresowanie uczniów, którzy chętnie
czytali prezentowane treści i oglądali przyłączone do nich ilustracje. Zdobytą wiedzę z
materiałów umieszczonych na gazetkach uczniowie wykorzystali podczas szkolnego
konkursu o Prawach Dziecka.

3.

Przeprowadzenie lekcji pt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”.
Wychowawcy klas IV – VI oraz klas I - III liceum ogólnokształcącego

w

listopadzie 2013 roku przeprowadzili na godzinach wychowawczych lekcje według
opracowanego scenariusza, przekazanego przez koordynatora projektu Bezpieczna
szkoła - bezpieczny uczeń, dostosowanego do poziomu uczniów pt. „Państwo, prawo,
społeczeństwo, obywatel”. Uczniowie podzieleni na 4 grupy otrzymali karty pracy
wyszukiwali potrzebne informacje w Słownikach Języka Polskiego oraz Konstytucji RP,

wyjaśniali pojęcia zawarte w temacie lekcji.
Uczniowie aktywnie pracowali w zespołach, dyskutowali i swoje spostrzeżenia
zapisywali na arkuszach papieru, a następnie liderzy wyniki swojej grupy przedstawiali
na forum klasy.

4. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej pt. „Czy jesteśmy obywatelami naszego
państwa, członkami społeczeństwa , przestrzegamy prawa?”.
W dniach 18-29 listopada 2013 rokuw klasach IV-VI szkoły podstawowej i liceum
ogólnokształcącego na godzinach wychowawczych przeprowadzano debaty:
„Czy jesteśmy obywatelami naszego państwa, członkami społeczeństwa, przestrzegamy
prawa . Przed przystąpieniem do debaty uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną
porządkującą wiedzę na temat pojęć: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel oraz
zasad funkcjonowania państwa demokratycznego i społeczeństwa obywatelskiego .
Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy, w których zbierali argumenty
„za i przeciw” postawionemu problemowi. Młodzież swoje argumenty i spostrzeżenia
zapisywała na arkuszach papieru lub na tablicy. Po prezentacji argumentów, podaniu
przykładów postaw i zachowań

na poparcie swoich tez uczniowie podejmowali

dyskusję i zajmowali stanowisko w sprawie omawianego problemu.
Uczniowie podkreślali, że aktywnie uczestniczą w życiu swojej społeczności,
biorą udział w wielu akcjach charytatywnych w naszej szkole, wymieniali: Szlachetną
paczkę, Adopcja na odległość, Góra Grosza, Zbiórki żywności. Wskazywali, że aktywnie
uczestniczą w uroczystościach szkolnych z okazji świąt państwowych: Święto
Niepodległości, Konstytucji 3 Maja. Znają swoje obowiązki i prawa, chodzą do szkoły, nie

niszczą mienia publicznego. Oczywiście zauważyli wiele negatywnych zachowań w
swoim otoczeniu.
Debaty uczniowskie pozwoliły uczniom wczuć się w role świadomego obywatela
naszego państwa. Uświadomili sobie swoje prawa i obowiązki, że swoją postawą
kształtują rzeczywistość, mają wpływ na przyszłość swoją i swojego kraju.
Po zakończeniu debaty uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej
otrzymywali testy, które sprawdzały wiedzę na temat funkcjonowania

i liceum
polskiego

państwa, prawa społeczeństwa i obywateli. W klasach IV – VI szkoły podstawowej do
testu przystąpiło 238, zaś w liceum ogólnokształcącym 251 uczniów.

5. Przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „Symbole narodowe” i konkursów
wiedzy o Prawach Dziecka i Prawach Człowieka.
W listopadzie 2013 roku w klasach I – III szkoły podstawowej został
przeprowadzony konkurs plastyczny pt. „Symbole narodowe”. Zadaniem uczniów było
wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką i w dowolnym formacie. Celem konkursu
było utrwalenie wiedzy o symbolach narodowych: flaga, godło i hymn, kształtowanie
postaw i zachowań wobec nich. Pobudzenie wyobraźni oraz rozwijanie talentów i
zdolności plastycznych.
W dniu 26 listopada 2013 roku trzyosobowe zespoły uczniów z wszystkich klas
licealnych przystąpiły do szkolnego konkursu pt. „ Test Wiedzy o Prawach Człowieka”.

Celem konkursu było popularyzowanie

i utrwalanie wiedzy o prawach człowieka,

uświadomienie młodzieży granic wolności jednostki w państwie demokratycznym oraz
kształtowanie wśród uczniów postaw szacunku dla drugiego człowieka. Spośród klas
biorących udział w szkolnym konkursie wyłoniono cztery zwycięskie zespoły klasowe.
Dnia 27 listopada 2013 roku został przeprowadzony także w klasach IV-VI szkoły
podstawowej międzyklasowy konkurs wiedzy pt. „Prawa Dziecka”. Każdą klasę
reprezentowały trzyosobowe zespoły. Zadania do wykonania i testy wiedzy zostały
dostosowane do wiedzy i umiejętności uczniów na poziomie klas czwartych, piątych i
szóstych. Celem konkursu było zapoznanie uczniów ze znaczeniem Praw Dziecka,
zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci o przysługujących im prawach oraz
wychowanie do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.
Dla zwycięskich zespołów klasowych w szkole podstawowej i liceum zostały
przygotowane dyplomy i nagrody.

Efekty:
1. Uświadomienie uczniom, które z zachowań są właściwe i jaki wpływ mają na ich
życie. Zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące z nieznajomości prawa.
2. Uświadomienie uczniom , że Prawa Człowieka, to jeden z najważniejszych elementów
funkcjonowania demokracji i jest bardzo ważne poznać te prawa, i to jak najwcześniej
aby później w życiu dorosłych obywateli przestrzegać ich i uczyć następne pokolenia.
3. Podniesienie świadomości obywatelskiej uczniów w zakresie przysługujących i
obowiązujących praw obywatela oraz praw człowieka i dziecka.
4. Zaktywizowanie uczniów do udziału w życiu publicznym.
5. Uświadomienie

uczniom

jak

ważna

jest

w

życiu

codziennym

znajomość

obowiązującego prawa.
6. Wyrobienie cech poszanowania dla prawa, obowiązków obywatelskich.
7. Kształtowanie u uczniów postaw patriotyzmu, poszanowania Ojczyzny i więzi z nią,
obywatelskości.
8. Wdrażanie uczniów do znajomości podstawowych zasad obowiązujących w ustroju
demokratycznym.
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