Wizytówka projektu

TYTUŁ PROJEKTU

Ja i ludzki świat wokół mnie – telewizja szkolna w służbie edukacji dla
bezpieczeństwa w Bolesławcu

GŁÓWNY TEMAT1

Edukacja dla bezpieczeństwa w szkole

CEL PROJEKTU (1 ZDANIE)

Edukacja nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie uzależnień ze szczególnym
naciskiem na edukację rówieśniczą uczniów z wykorzystaniem szkolnej telewizji.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU
(MAX. 50 SŁÓW)

REALIZATOR I PARTNERZY
PROJEKTU

GRUPA DOCELOWA
NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
W RAMACH PROJEKTU, W
TYM WARTE POWIELENIA W
INNYCH PROJEKTACH (NP.
KONKURS, SZKOLENIE, SPOT)
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Projekt jest etapem programu wychowawczo-profilaktycznego „Ja i ludzki świat
wokół mnie.” Działania w projekcie: 1) Były ukierunkowane na możliwie
najsilniejsze uświadomienie uczniom czym są uzależnienia, jakie są ich
konsekwencje i jakie warunki środowiskowe/społeczne sprzyjają uzależnieniom.
2) Obejmowały edukację rodziców w celu podniesienia ich kompetencji w
zakresie diagnozowania cyberprzestępczości i cyberprzemocy. 3) Umożliwiły
wyposażenie nauczycieli w aktualną i przydatną wiedzę w obszarze profilaktyki
uzależnień. Otrzymali oni podręcznik ze scenariuszami lekcji o uzależnieniach.
4) Stworzyły możliwości zaangażowania się w edukację rówieśników, poprzez
stworzenie sieci szkolnej telewizji.
Gmina Miejska Bolesławiec – Gimnazjum Samorządowe nr 2
im. Polaków Zesłanych na Sybir;
Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne;
„Verba-BIS Bożena Uścińska”;
Firma Szkoleniowo-Doradcza „Arche” Sokratis Spyridis;
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych;
Rada Rodziców Gimnazjum Samorządowego nr 2;
Pracownia Pomocy i Edukacji Psychologicznej Jadwiga Soboń;
Szwed Michał Studio Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Kadr;
Stowarzyszenie Fundacja dla Kultury i Kancelaria Bezpieczeństwa gen. Andrzeja
Matejuka.
Młodzież w wieku 12 – 15 lat
1. Zajęcia warsztatowe z uczniami wg. autorskiego programu „Gimnazjalista
bezpieczny w Internecie.”
2. Warsztaty dla nauczycieli „Chronimy dzieci przed cyberprzemocą i
cyberuzależnieniem od sieci.”
3. Opracowanie podręcznika „Ja i ludzki świat wokół mnie” ze scenariuszami
lekcji wychowawczych na temat uzależnień.
4. Szkolenie dla rodziców dotyczące cyberprzestępczości i profilaktyki
uzależnień i przygotowanie „Kodeksu bezpiecznego surfowania dla
rodziców.”
5. Uruchomienie systemu szkolnej telewizji i emisja programów
przygotowanych przez uczniów.
6. Warsztaty dziennikarskie i montażu materiału filmowego dla uczniów.
7. Konferencja realizatorów projektu, specjalistów i pedagogów szkolnych i
opracowanie postulatów do programu wychowawczo-profilaktycznego dla
wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu
bolesławieckiego.

np. ruch drogowy, przeciwdziałanie narkomanii, bezpieczeństwo seniorów,
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INNOWACYJNE INICJATYWY
W RAMACH PROJEKTU

Szkolna telewizja Gim2TV jako nowoczesne narzędzie wparcia dydaktyki oraz
profilaktyki, którą uczniowie mogą poznawać w przystępny dla siebie sposób
podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE2
LINKI DO STRON
INTERNETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM

www.gim2.boleslawiec.pl
http://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/oSU/dwa-projekty-w-gs-nr-2zakonczone

jeśli dotyczy.

