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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU  

RAZEM BEZPIECZNIEJ - PIŁKA ZAMIAST PAŁKI 

Zajęcia informatyczne 
za okres od 20.05.2011 do 13.12.2011 r. 

(końcowe) 

 

 

 

Liczba przeprowadzonych godzin: 64 h 

W maju bieżącego roku szkoła przystąpiła do programu  RAZEM BEZPIECZNIEJ - 

PIŁKA ZAMIAST PAŁKI, w ramach którego prowadzone były między innymi zajęcia 

informatyczne.  

 

 

Cele programu to:  

- rozwijanie indywidualne zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu gminy 

poprzez udział w różnych formach zajęć;  

- oraz kształtowanie więzi ze środowiskiem lokalnym; 

- wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka;  

- kształtowanie postaw społeczeństwa informatycznego. 

 

Zajęcia  informatyczne były prowadzone w pracowni komputerowej w Zespole Szkół im. 

Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, w doborze uczestników uwzględniono wiek oraz 

indywidualne potrzeby uczniów. Dyrekcja zapewniła dowóz (autobusem szkolnym)                       

i odpowiednią opiekę dla dzieci, aby wszyscy chętni mogli skorzystać z pełnej oferty zajęć.  

Założone cele projektu zostały zrealizowane. 

 

 

W zajęciach informatycznych w okresie od 20.05 do 13.12.2011 r. brało udział  

średnio od 12 do 16 uczniów, zajęcia odbywały się we wtorki, w piątki oraz dodatkowo           

w czwartki.  Zajęcia  prowadzone były w dwóch grupach wiekowych: uczniowie szkoły 

podstawowej poznawali zasady pracy z komputerem, zasady bezpieczeństwa w sieci poznali 

również programy edukacyjne i gry rozwijające refleks i spostrzegawczość. Grupa 

gimnazjalistów, tworzyła  prezentacje, krótkie publikacje i formy graficzne, oraz rozwijała  

swoje zainteresowania informatyczne i fotograficzne. Wszyscy uczniowie według potrzeb 

mogli korzystać z zasobów Internetu. 

 

  

 Efekty:  

- uczennice gimnazjum wzięły udział w konkursie „Zabytki Portugalii” – organizowanym 

przez UMCS w Lublinie, jedna z uczennic zajęła I miejsce; 

- uczniowie zapoznali się z kampanią realizowaną przez Fundację Dzieci Niczyje „Owce              

w sieci”, propagującą bezpieczne funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym; 

- uczniowie wzięli udział w konkursie „Wszystkie barwy października” -  konkurs                       

na fotografię  o tematyce jesiennej; 



- prezentacje wykonane i prezentowane przez uczniów uświetniły imprezy organizowane               

w szkole. 

-  młodzież gimnazjalna mogła korzystać z Internetu i encyklopedii multimedialnych; 

-  zajęcia informatyczne pomagały w  przygotowaniach do konkursów przedmiotowych; 

-  zajęcia pozwalały na rozładowywanie napięć i frustracji oraz zagospodarowanie wolnego 

czasu; 

- kilkunastu uczniów gimnazjum ukończyła kurs „Znajomi - nieznajomi” – próba zarządzania 

serwerem społecznościowym. 
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