Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie

Sprawozdanie z wykonania zadania 1
„Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”

W ramach realizacji konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeo”
zostało zrealizowane zadanie 1: „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”.
W dniu 2 października 2012r. uczniowie klas 1-3 Pierwszej Społecznej
Szkoły Podstawowej wzięli udział w debacie połączonej z prezentacją
multimedialną „Paostwo, prawo, społeczeostwo, obywatel”. Celem spotkania
było zrozumienie przez uczniów wymienionych w temacie pojęd z zakresu
edukacji obywatelskiej oraz kształtowanie postaw i uczud patriotycznych.
W czasie rozmowy kierowanej rozważano następujące kwestie: Co to jest
paostwo?, Gdzie leży Polska?, Kto jest prezydentem Polski?, Jakie są symbole
narodowe?, Kto jest autorem słów hymnu narodowego?, Co przedstawia herb
naszego miasta?, Kto pełni funkcję prezydenta Miasta Chełm?, Co to jest
Konstytucja? i wiele innych. W czasie debaty uczniowie formułowali swobodne
wypowiedzi, brali czynny udział w dyskusji i okazali duże zainteresowanie
tematem.
Podsumowaniem spotkania był test przygotowany dla uczniów przez
wychowawców poszczególnych klas, który sprawdzał zdobytą wiedzę.
Następnie z każdej z klas wyłoniono po trzech laureatów, którzy uzyskali
najlepsze wyniki.
Najmłodsi uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością tematu.
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Testy sprawdzające przygotowały: p. Joanna Chilczuk, p. Halina
Czerniawska, p. Iwona Magryta, p. Joanna Sych. Prezentację multimedialną
przygotowała p. Joanna Chilczuk, która poprowadziła również debatę.
Natomiast w klasach IV – VI debata odbyła się w dniach 28 – 30 listopada
2012r. W trakcie debaty uczniowie odpowiadali na pytania Czy jesteśmy
obywatelami naszego paostwa, członkami społeczeostwa, przestrzegamy
prawa?, W jaki sposób wpływami na kształt paostwa i społeczeostwa, w którym
żyjemy?, Jakie są podstawowe obowiązki i prawa obywateli?. Nasi uczniowie
mają świadomośd, że rzetelne wykonywanie obowiązków szkolnych, udzielanie
się na forum szkoły, reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach, to ich
wkład w rozwój paostwa i społeczeostwa.
Podsumowaniem przeprowadzonej debaty był test przygotowany przez
nauczycielkę historii p. Elżbietę Iwaniec – Cieślik, który sprawdzał zdobytą przez
uczniów wiedzę.
Z każdej klasy wyłoniono laureatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki.
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