
Wiedza o Społeczeństwie 
 

 
1. Udział w projekcie „Młodzi głosują”  

 
 Projekt  ten jest realizowany w ramach ogólnopolskiego programu 

organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem akcji Młodzi 

głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w 

tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez: dostarczenie 

młodym ludziom informacji na temat procedur państwa demokratycznego 

i znaczenia wyborów zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji 

wyborczej . 

 W ramach akcji Młodzi głosują uczniowie szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach w 

okresie poprzedzającym wybory działania edukacyjne na temat zasad 

i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych, jak również: 

• prowadzą lokalne projekty młodzieżowe zachęcające do uczestnictwa w 

wyborach, 

• organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory na podobnych zasadach, 

na jakich przeprowadzane są wybory powszechne. 

  
2. Projekt szkolny, „Co wpływa na nasze decyzje przy zakupach” 

 
Projekt ten jest realizowany przez uczniów klas III w ramach lekcji 

przedsiębiorczości. Celem tych działań jest poznanie uczniów z mechanizmami 

tworzącymi reguły sprzedaży i kształtowania postaw świadomych wyborów 

przy dokonywaniu zakupów różnych towarów. W ramach tego projektu 

uczniowie przeprowadzają badania ankietowe dotyczące czynników, które 

wpływają na dokonywanie wyboru różnych towarów( np. żywność, ubrań, 

kosmetyków sprzętu elektronicznego). Badaniami ankietowymi objęcie są 



uczniowie naszego gimnazjum. Wyniki badan są następnie prezentowane, 

porównywane z badaniami dotyczącymi wszystkich Polaków. Ostatecznym 

efektem są wnioski dotyczące poszukiwania tych czynników, które są istotne 

przy dokonywaniu zakupów 

 

3. Projekt Zakładamy własną firmę  
 

Celem projektu jest zapoznanie uczniów z zasadami działań prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej i kształtowanie postaw aktywności 

ekonomicznej. W ramach działań uczniowie przygotowują projekty własnych 

firm, które chcieliby prowadzić, jako przyszli przedsiębiorcy. Przed 

przystąpieniem do projektu uczniowie prowadzą badania zmierzające do 

zdefiniowania najważniejszych potrzeb grup, do której kierują swoje działania.  

Realizowane projekty muszą one być jak najbardziej realistyczne tzn. powinny 

zawierać uproszczony biznes plan określający między innymi źródła 

finansowania swojej dzielności. Ostatecznym efektem działań jest prezentacja 

multimedialna swojej firmy. 

 


