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CEL PROJEKTU

Celem projektu było 

zwiększenie świadomości 

wśród jego uczestników co 

może być uzależnieniem, 

jak uzależnienie bywa 

niebezpieczne i jak szybko 

można się uzależnić. 



CZAS I MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Realizacja projektu odbyła 

się w  dniach 24 i 25 

listopada 2021 roku i miała 

miejsce w Szkole 

Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Dobczycach.



ODBIORCY PROJEKTU

W projekcie wzięli 

udział uczniowie klas 

siódmych z naszej 

szkoły.  Grupa ta 

liczyła ok. 75 osób.



WYDARZENIA 

TOWARZYSZĄCE 

PROJEKTOWI

 W ramach projektu 
zorganizowałyśmy spotkanie z 
Panem Markiem Szczotkowskim
edukatorem do spraw 
narkomanii, specjalistą do 
spraw nieletnich i społecznym 
kuratorem sądowym, który 
przeprowadził wykład 
dotyczący uzależnień. 

 Odbyły się również 
przygotowane przez nas liczne 
gry, testy i zabawy związane z 
tematyką uzależnień.



ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTU













Rezultat projektu

 Projekt został pozytywnie przyjęty wśród 

naszych kolegów i koleżanek. Uważamy, że 

udało nam się osiągnąć zamierzony rezultat. 

Wykład Pana Marka Szczotkowskiego, z całą 

pewnością zwiększył naszą świadomość i 

wiedzę jak łatwo można popaść w 

uzależnienia oraz jakie mogą być ich 

konsekwencje. 

 Dowodem na to, że cel projektu został 

osiągnięty były wyniki przeprowadzonych 

testów i gier, które pokazały, że ich uczestnicy 

są świadomi na czym polega uzależnienie, jak 

ono powstaje i z jakimi problemami borykają 

się osoby uzależnione. 



DOŚWIADCZENIA LIDERÓW ZWIĄZANE Z 

PRZYGOTOWANIEM I REALIZACJĄ PROJEKTU

 Przede wszystkim przekonałyśmy się, co znaczy być liderem.

 Nauczyłyśmy się odpowiedzialności, skuteczności, współpracy w 

grupie oraz jak zarządzać grupą. Nabyłyśmy nową wiedze dotyczącą 

uzależnień.

 Nasz projekt został zrealizowany w 100 % i nic nie chciałybyśmy w nim 

zmieniać. 

 Mamy już pomysły na kolejne projekty i liczymy, że uda nam się je 

zrealizować.



PODZIĘKOWANIA

 Dziękujemy Panu Markowi 

Szczotkowskiemu za udział w projekcie.

 Podziękowania za wsparcie przy 

realizacji projektu. Kierujemy do

 naszego opiekuna Panu Łukasza Chanka

 naszej Pani pedagog Agnieszki Głuszko 

 naszej wychowawczyni Pani Lidii 



KONIEC  
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


