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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU  

RAZEM BEZPIECZNIEJ - PIŁKA ZAMIAST PAŁKI 

Zajęcia informatyczne 
za okres od 04.07.2011 do 30.09.2011 r. 

 

 

Zajęcia  informatyczne prowadzono w pracowni komputerowej w Zespole Szkół                    

im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, w doborze uczestników uwzględniono wiek oraz 

indywidualne potrzeby uczniów.  

Cele zajęć: 

- wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka; 

- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;  

- kształtowanie postaw patriotycznych; 

- kształtowanie postaw społeczeństwa informatycznego;  

- rozbudzanie świadomości przynależności do środowiska lokalnego. 

              

 

W zajęciach informatycznych w okresie od 1.07 do 30.09.2011 r. brało udział  od 15 

do 20 uczniów, zajęcia odbywały się w wtorki, w piątki oraz w dodatkowo w poniedziałki             

w miarę potrzeb. Zajęcia  prowadzone były w dwóch grupach wiekowych: uczniowie szkoły 

podstawowej i gimnazjum. Na zajęciach uczniowie szkoły podstawowej poznawali zasady 

pracy z komputerem, tworzyli kompozycje graficzne, dokumenty i prezentacje, korzystali      

z  programów edukacyjnych i gier internetowych, rozwijających refleks i spostrzegawczość.  

We wrześniu młodzież została zapoznana z akcją promującą Krainę Wielkich Jezior 

Mazurskich. Uczniowie ze szkoły podstawowej tworzyli konta pocztowe, aby wziąć udział          

w głosowaniu na 7 cudów świata - „Mazury cud natury”. 

Grupa gimnazjalistów również wzięła udział w głosowaniu drogą elektroniczną.              

W czasie zajęć młodzież tworzyła  prezentacje i publikacje, oraz rozwijała  swoje 

http://www.grabowiec.edu.pl/2011_2012/zdjecia/wrzesien/szkolny_dzien_glosowania/p1120168.html
http://www.grabowiec.edu.pl/2011_2012/zdjecia/wrzesien/szkolny_dzien_glosowania/p1120186.html
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zainteresowania informatyczne i fotograficzne. Wszyscy uczniowie według potrzeb mogli 

korzystać z zasobów Internetu.  

Uczestnicy zajęć informatycznych na bieżąco dokumentują życie szkoły fotografując 

uroczystości szkolne i akcje ogólnopolskie takie jak: Otrzęsiny klas pierwszych, Dzień 

Chłopaka oraz akcję Sprzątanie Świata. 
 

    W dniu 3 października został ogłoszony konkurs fotograficzny na temat: „Wszystkie barwy 

października”, jego rozstrzygnięcie nastąpi na początku listopada. 

Efekty:  

- uczniowie mieli możliwość wzięcia udział w głosowaniu „Mazury Cud Natury”; 

- uczniowie poszerzyli umiejętności w zakresie fotografowania i archiwizowania zdjęcia; 

- młodzież poszerzyła  wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w SIECI; 

- młodzież gimnazjalna mogła korzystać z Internetu i encyklopedii multimedialnych; 

- zajęcia informatyczne pomagały w  przygotowaniach do konkursów przedmiotowych; 

- uczestnicy zajęć zostali zapoznani z ofertą konkursową na rok 2011/2012, z dużym 

zainteresowaniem uczniowie analizowali regulamin konkursu - Poznawaj Polskę 2012; 

- inne konkursy na które uczniowie zwrócili uwagę to konkurs matematyczny on-line,                   

i konkurs na prezentację multimedialną „Zabytki Portugalii”; 

- zajęcia pozwalały na rozładowywanie napięć oraz zagospodarowanie wolnego czasu. 

Fragmenty prezentacji uczniowskich: 

Torre de Belém- Lizbona

     

Pomnik Odkrywców w Lizbonie.

 
 

 

Opracowała: Iwona Karczmarz 


