
                                                                                                                                                                                   
 

 

GMINA MOKRSKO REALIZUJE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MEN: 

„JA I TY BEZPIECZNI W SZKOLE  ORAZ W PLACÓWCE. PROJEKTY EDUKACYJNE WZMACNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE ORAZ 

W PLACÓWCE POPRZEZ POPRAWĘ RELACJI INTERPERSONALNYCH I KLIMATU SPOŁECZNEGO” 

Projektem objęte zostały wszystkie placówki oświatowe w Gminie Mokrsko w terminie od września do grudnia tego roku.  

W każdej ze szkół odbywają się  po dwa duże bloki zajęciowe: cykl spotkań profilaktyczno- edukacyjnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom 

poprzez aktywizację społeczno- kulturalną.  

W ramach zajęć profilaktyczno- edukacyjnych odbywają się  w szkołach spotkania: 

1. Wpływ współczesnych mediów na młodego człowieka z uwzględnieniem problemu cyberprzemocy- zajęcia dotyczą rozumienia specyfiki 

komunikacji w cyberprzestrzeni i wynikających z niej szans i zagrożeń. Są to dwa bloki spotkań- jeden przeznaczony dla rodziców( spotkania 

prowadzone przez dr Piotra Plichtę – wykładowcę Uniwersytetu  Wrocławskiego) oraz przeznaczony dla wszystkich dzieci ze szkół ( spotkania 

prowadzone przez mgr Kamilę Knol- Michałowską). 

2. Dziecko i ruch drogowy- spotkania uczniów szkół podstawowych z policją ( min. akcja jabłko- cytryna, miasteczko ruchu drogowego). Celem 

spotkań jest zapoznanie z przepisami ruchu drogowego, wyrabianie umiejętności przewidywania skutków niewłaściwego zachowania na drogach. 

3. Mali ratownicy- spotkania uczniów szkół podstawowych z ratownikiem medycznym, lekarzem. Celem spotkań jest kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, uświadomienie rangi bezpieczeństwa oraz poznanie zasad pierwszej pomocy. 

4. Bądź bezpieczny- spotkania uczniów szkół podstawowych ze strażakami w celu zaznajomienia ich z problematyką bezpieczeństwa pożarowego, 

przedstawienie sposobów zachowania na wypadek pożaru w domu, szkole, ewakuacja. 

5. Treningi interpersonalne dla uczniów gimnazjum na temat komunikacji pokoleń, radzenia sobie ze stresem, konfliktami i agresją. 

6. Warsztaty w gimnazjum z udziałem policji, terapeuty uzależnień. 

7. Pływamy bezpiecznie- nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych na krytym basenie w celu wspomagania harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego dzieci, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, rozwijanie i eksponowanie zainteresowań. 

 



                                                                                                                                                                                   
W ramach zajęć z aktywności twórczej odbywają się: 

1. W Szkole Podstawowej w Mokrsku: 

- zajęcia „Roztańczona szkoła”- celem jest propagowanie rekreacji ruchowej, pokazania pozytywnych form spędzania wolnego czasu; 

- zajęcia przyrodniczo- historyczno- plastyczne „Dostrzegać piękno wokół nas”- w ramach których uczniowie zwiedzą ciekawe miejsca w najbliższej 

okolicy; 

- zajęcia teatralne- „W świecie teatru”- umożliwiające rozwijanie zdolności artystycznych. W ramach tych zajęć zaplanowano wyjazd uczniów do 

teatru. 

- zajęcia  teatralne w języku angielskim „English drama classes”- pozwalające na doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. 

- zajęcia instrumentalno- wokalne „Talenty są wśród nas”- celem jest rozwijanie zdolności artystycznych dzieci. 

2. W szkołach w Komornikach, Krzyworzece i Ożarowie: min. zajęcia plastyczne, taneczno- ruchowe, teatralno- muzyczne. 

3. W Gimnazjum w Mokrsku: 

- zajęcia artystyczne „Świat jest teatrem, aktorami są ludzie”- w ramach zajęć uczniowie przygotują jasełka bożonarodzeniowe dla społeczności 

uczniowskiej, mieszkańców Mokrska i grupy wsparcia „Szansa” 

- zajęcia muzealne „Na tropach wiary- między chłopem panem a plebanem”- celem zajęć jest poznanie historii wsi polskiej, dworzan, historii 

sakralnej regionu. 

- zajęcia sportowe z tenisa ziemnego- celem będzie nauka gry w tenisa ziemnego. 

 

W ramach środków z dotacji przewidziano również zakup pomocy dydaktycznych- min. laptopów, aparatu fotograficznego, kamery, elementów 

miasteczka ruchu drogowego, materacy oraz artykułów papierniczych. 

Na zakończenie realizacji projektu zaplanowano gminne podsumowanie efektów projektu. Będzie to wręczenie nagród, występy artystyczne 

i poczęstunek. 

Na realizację w/w projektu Gmina Mokrsko otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 774,00 zł 

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z zajęć przeprowadzonych w szkołach: 

               Paulina Przybyłek 

               Koordynator projektu 

 


