DOBRA PRAKTYKA „Dziedzictwo Jana Pawła II”
Temat działania:
Projekt edukacyjny poświęcony osobie Papieża Polaka pt. „Dziedzictwo Jana Pawła
II” zrealizowany w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w
Staszowie.

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wartość merytoryczną publikacji: mgr Agata
Bazak
Cele działania:
Poznanie osoby naszego wielkiego rodaka – papieża Jana Pawła II, jego życia i
działalności oraz kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w oparciu o wzór osoby Jana Pawła
II.
Opis działania:
Projekt realizowany był w klasach I-III oraz klasach V i VI szkoły podstawowej na
lekcjach religii i za zgodą rodziców na zajęciach pozaszkolnych Koła Misyjnego w parafii
pw. świętego Bartłomieja przy współpracy społeczności lokalnej i proboszcza parafii pw.
świętego Bartłomieja w Staszowie. Poznawanie dziedzictwa Jana Pawła II uczniowie
rozpoczęli w październiku w Dniu Papieskim od uczestnictwa w uroczystej Mszy świętej i
przygotowania oprawy liturgicznej. W szkole w Tygodniu Papieskim uczestniczyli w
okolicznościowych lekcjach pt. „Idźmy naprzód z nadzieją”. Następnie przystąpili do
gromadzenia w teczkach tematycznych informacji na temat życia Karola Wojtyły oraz jego
duszpasterskiej drogi. Na zajęciach poznawali wybrane fragmenty wierszy Karola Wojtyły,
dyskutowali nad pasjami Papieża i wcielali się w role teatralne odgrywane przez młodego
Wojtyłę. Następnie przygotowali kronikę „Złotych Myśli Jana Pawła II”. Na podstawie
zgromadzonych wiadomości w teczkach tematycznych, podzieleni na grupy wykonali mapy
myśli – wydzieranki na temat życia i działalności Jana Pawła II oraz albumy tematyczne o

Papieżu, a uczniowie klasy VI stworzyli video clip pt. „Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski –
najważniejsze przesłania”. Ponadto uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym pt.
„Śladami Jana Pawła II po Polsce”, w konkursie literackim pt. „Odpowiedz na list Jana Pawła
II” i w konkursie na prezentację multimedialną o papieżu Janie Pawle II. Uczyli się
ulubionych pieśni Ojca Świętego oraz uczestniczyli w pokazach filmowych poświęconych
Janowi Pawłowi II. Uczestniczyli także w akcjach charytatywnych w myśl słów Papieża, że:
„Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest lecz przez to, czym dzieli się z
innymi”. Były to akcje charytatywne mające na celu pomoc dzieciom w krajach Afryki, gdzie
posługują polscy misjonarze: „Grosik dla misjonarza”, „Jałmużna Wielkopostna”, „Każdy
znaczek wspiera misje”, „Telefon na misje”, „Klucze dla Afryki”, „Różaniec na misje”,
„Baterie na misje”, „Kolędnicy misyjni”, „Kup Pan szczotkę, podaruj dzieciom uśmiech”,
„Opatrunek na ratunek” oraz zbiórka ubranek dla biednych dzieci. Końcowym efektem
projektu było odwiedzenie pomnika Jana Pawła II przy kościele pw. Ducha Świętego w
Staszowie oraz wysłuchanie historii budowy tegoż kościoła, który stanowi wotum za
uratowane życie papieża Polaka, noszący miano sanktuarium Jana Pawła II.
Opis uzyskanych efektów:
- przybliżenie osoby, systemu wartości i działalności Jana Pawła II;
- popularyzacja wiedzy o Janie Pawle II;
- poznanie twórczości Karola Wojtyły;
- kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w oparciu o wzór osoby Jana Pawła II;
- poznanie i śpiewanie piosenek związanych z papieżem;
- poznanie miejsc ważnych kulturowo, związanych z osobą i działalnością papieża;
- rozwijanie zainteresowań historycznych, plastycznych i muzycznych inspirowanych życiem
i działalnością Jana Pawła II
- doskonalenie sprawności manualnych poprzez wykonanie prac plastycznych o Ojcu
Świętym;
- uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka;
- budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego Polaka.
Wnioski z realizacji:
Celem projektu było nie tylko poznanie osoby naszego wielkiego rodaka – papieża
Jana Pawła II, jego życia i działalności, ale również integracja uczniów i rodziców we
wspólnych działaniach. Ponadto projekt miał za zadanie wzbudzić wśród uczniów szacunek
do dokonań Jana Pawła II, kształtować postawę patriotyczną oraz rozwijać wiedzę i
zainteresowanie osobą Jana Pawła II, a także pokazać, że młodzież pamięta o Papieżu Polaku.
Podczas realizacji projektu edukacyjnego pt. „Dziedzictwo Jana Pawła II” nauczyciel
wykorzystał metodę projektu, metodę lekcji odwróconej WebQuest oraz metody aktywizujące
takie jak: Ice-breakers, Efektywna dyskusja grupowa, Burza mózgów, Gry dydaktyczne i
Role-play. Metody te pozwoliły uczniom na samodzielne kształtowanie swojej wiedzy i
postaw. Udział zaś w akcjach charytatywnych miał działanie praktyczne czyli wykorzystanie
nauki Jana Pawła II w życiu młodych osób.
Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
- Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Diecezji Sandomierskiej;
- Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Diecezji Sandomierskiej;
- Salezjański Wolontariat Misyjny;
- Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemtoris Missio” w Poznaniu;

- Caritas Diecezji Sandomierskiej;
- Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli;
- Parafia pw. świętego Bartłomieja w Staszowie.
Czas/okres realizacji zadania:
Projekt realizowany był od października 2017 r. do maja 2018 r.
Uzasadnienie zgłoszenia:
Uważamy, że Jan Paweł II stanowi duży wzór do naśladowania dla młodego
pokolenia. W projekcie wykorzystano wiele ciekawych i nowatorskich metod, które mogą
stanowić inspirację dla wielu nauczycieli. Ponadto uważamy, że należy dbać o dziedzictwo
Jana Pawła II, ucząc młodzież o Papieżu Polaku i przekazując to dziedzictwo następnym
pokoleniom. Zachęcamy innych nauczycieli do działań związanych z pamięcią o Janie Pawle
II, gdyż historia to fundament, na którym buduje się nasze dziedzictwo kulturowe. Jan Paweł
II zasługuje na szacunek i pamięć Polaków.

