KARTA PROJEKTU
Szkoła:

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im R. Oszka

Temat projektu/ zakres tematyczny:

„Bezpieczna droga do szkoły”

Zespół projektowy:

Małgorzata Błotko, Irena Etryk, Ewelina Darul

Nauczyciel – koordynator

Ewelina Darul

Problemy, które chcemy rozwiązać:

Cele projektu
Popularyzacja wśród uczniów klas
drugich katowickich szkół informacji o
konkursie

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci poprzez stworzenie sytuacji, w których uczniowie będą
musieli wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat znajomości i umiejętności zasad bezpiecznego
poruszania się po drodze.

Kryteria do każdego z celów
1. Przekazanie Regulaminu konkursu drogą
elektroniczną wraz z zakresem tematycznym.
Informacja o konkursie została wysłana do
wszystkich szkół podstawowych w Katowicach.
2. Informacja zwrotna – zgłoszenie do konkursu.
Do konkursu zgłosiło się 15 drużyn
dwuosobowych
uczniów
klas
drugich
katowickich szkół podstawowych.
3. Współpraca z doradcą metodycznym edukacji
wczesnoszkolnej.
4. Nawiązanie współpracy z Komendą Miejską
Policji i Strażą Miejska.

Informacja zwrotna na temat realizacji celów
Do konkursu zgłosiło się 15 drużyn dwuosobowych
uczniów klas drugich katowickich szkół podstawowych.
Większość uczniów poradziła sobie z przygotowanymi
przez organizatorów zadaniami. Do drugiego etapu
konkursu przeszło 10 drużyn z najwyższą punktacją.

Uświadomienie konieczności
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.

1. Przeprowadzenie zajęć z zakresu udzielania
pierwszej pomocy,
2. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem
fantomów,
3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów
podczas zadań konkursowych

Popularyzacja wśród uczniów
korzystania z technologii
multimedialnych

1. Wykorzystanie Aser classroom menager w
pierwszym etapie konkursu,
2. Umiejętność wypełnienia przez uczniów testu
interaktywnego,
3. Umiejętność korzystania z tablicy interaktywnej
w celu udzielenia odpowiedzi na pytania z
wiedzy o ruchu drogowym.

W trakcie przerwy między pierwszym a drugim etapem
konkursu przeprowadzana została lekcja pokazowa
przygotowana
przez
nauczyciela
edukacji
dla
bezpieczeństwa, podczas której uczniowie mieli okazję
zapoznać się z ogólnymi zasadami zachowania podczas
sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osoby
poszkodowanej. Podczas prezentacji
zaplanowano
również ćwiczenia na fantomie. Uczniowie mieli okazję
doświadczyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
W drugim etapie konkursu jednym z zadań było
sprawdzenie umiejętności zdobytych podczas prezentacji i
ćwiczeń.
Konkurs przeprowadzaliśmy w trzech etapach. W
pierwszym etapie konkursu uczniowie rozwiązywali test
komputerowy oraz krzyżówkę. Zadania opracowane
zostały technologią komputerową przez grupę uczniów z
klasy III gimnazjum pod kierunkiem nauczyciela
informatyki.

Harmonogram działań

Zadania/ działania

Odpowiedzialni

Terminy
realizacji

Nazwa narzędzia TIK

Informacja o wykonaniu zadania

Nawiązanie współpracy z Komendą Miejską
Policji- zaproszenie przedstawicieli do
współpracy

Organizatorzy
konkursu

Listopad
2012r.

Komputer – edytor tekstu

W organizację przebiegu konkursu oraz w
prace komisji konkursowej zaangażowanych
było pięciu przedstawicieli Miejskiej
Komendy Policji oraz Straży Miejskiej.

Opracowanie i upowszechnienie regulaminu
konkursu (rozesłanie regulaminu do
katowickich szkół podstawowych)

Organizatorzy

Luty 2013r.

Komputer z dostępem do
Internetu

Konkurs cieszył się dużym
zainteresowaniem katowickich szkół.

Przygotowanie uczniów klas drugich ZSI nr 1
w Katowicach i przeprowadzenie eliminacji do
konkursu miejskiego

Wychowawcy klas
drugich

Luty 2013r.

http://www.youtube.com/
watch?v=P19ocvR8VNc

Wychowawcy klas drugich przygotowali
uczniów do konkursu „Bezpieczna droga do
szkoły”. Wykorzystywano m.in. strony
WWW
Następnie
przeprowadzono
eliminacje szkolne do konkursu i wyłoniono
zwycięzców (drużynę dwuosobową), która
reprezentowała szkołę w konkursie
miejskim.

http://cwilczek.republika.pl
http://wychowaniekomuni
kacyjne.org/index.php?pag
e=dzieci
http://bezpiecznypuchatek.
pl/pdf/KBP_dla_nauczycieli
_2012.pdf

Przygotowanie zadań konkursowych

Organizatorzy we
współpracy z
Komendą Miejską
Policji oraz
uczniami

Luty 2013r.

http://test.4free.pl/tes
t/400285/35456
Aplikacje : HotPotatoes,
pomocnik nauczyciela,
kreator tworzenia
egzaminów, zarządzanie
klasą – Aser classroom
menager

Zapoznanie uczniów klasy III gimnazjum z
nową aplikacją HotPotatoes w celu
przygotowania krzyżówki pierwszego etapu
konkursu. Opracowanie testu i przełożenie
pytań na konsolę tworzenia egzaminów w
zarządzaniu klasą. Przygotowanie pytań do
drugiego etapu z wykorzystaniem aplikacji
„Pomocnik nauczyciela”

Stworzenie warunków zewnętrznych do
przeprowadzenia konkursu:

Organizatorzy
konkursu

- sprzęt nagłaśniającegy,

Uczniowie

Marzec
2013r.

- komputer z podłączeniem
do drukarki
- tablica multimedialna

- stanowiska pracy dla uczniów (laptopy),

- projektor

- tablica wyników konkursu,

- edytor grafiki Paint, Corel

- przygotowanie tablicy multimedialnej
niezbędnej do przeprowadzenia jednego z
zadań drugiego etapu konkursu,

- edytor tekstu Word

Przygotowanie przez uczniów dyplomów
oraz przygotowanie wystroju sali z
zastosowaniem edytora graficznego i
edytora tekstu.

- program do tworzenia
prezentacji - PowerPoint

- przygotowanie wystroju sali,
- zakup nagród,
- przygotowanie dyplomów i podziękowań
- przeprowadzenie konkursu

Organizatorzy
konkursu

Marzec
2013r.

Narzędzia TIC:
interaktywna,
projektor.

Tablica Konkurs przebiegał bez zakłóceń. Cieszy się
laptopy, dużym uznaniem wśród nauczycieli
katowickich szkół podstawowych i doradcy
metodycznego.
Aplikacje:
pomocnik
nauczyciela, Aser classroom
menager,
HotPotatoes,
PowerPoint.

Sporządzenie protokołu z przebiegu konkursu

Organizatorzy
konkursu

Marzec
2013r.

Komputer – edytor tekstu

Podsumowanie konkursu i wręczenie
nagród.

