
PROJEKT EDUKACYJNY 

„KOBIETA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE” 
 

 Projekt edukacyjny realizowany był w okresie październik 2014 – maj 2015, skierowany        

do wszystkich wychowanek Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu. Główne cele projektu to nabywanie 

wiedzy na temat sfer funkcjonowania kobiety oraz kształtowanie własnej tożsamości płciowej. 

Wychowanki poznały zadania rozwojowe kobiety w okresie adolescencji i zostały zapoznane               

z wielokulturowym obrazem kobiety na przykładzie wybranych państw świata, uświadamiały sobie 

zjawiska dyskryminacji i uprzedzeń, przemocy wobec kobiet i handlu kobietami. 

W ramach projektu zorganizowano: 

 projekcję i dyskusję na temat filmów: „Służące” (poruszający temat dyskryminacji ras, 

mniejszości, płci) oraz „Kwiat Pustyni” (poruszający problem okaleczania, obrzezania kobiet  

w Afryce); 

 zajęcia psychoedukacyjne pt: „Adolescencja, czyli czas wzrastania ku dojrzałości - refleksja 

nad kształtującą się kobiecością”. Podczas zajęć poruszono tematykę okresu dojrzewania, który 

dla młodych ludzi jest okresem wielu zmian biologicznych, społecznych i psychologicznych. 

Celem zajęć było przekazanie podstawowej wiedzy na temat etapu adolescencji, jako zadania 

rozwojowego oraz zachęcenie do refleksji dotyczącej własnej osoby – kształtowania własnej 

tożsamości płciowej; 

 konkurs fotograficzny z udziałem poszczególnych grup wychowawczych  poświęcony 

tematyce: „Różne oblicza kobiecości”; 

 przy okazji święta kobiet wychowanki zostały zapoznane z „Obrazem kobiet w malarstwie” 

oraz z sylwetkami kobiet, które osiągnęły sukces swoją pracą, działalnością, zasłużyły się       

w konkretnych dziedzinach nauki, życia, sztuki (z dawnych oraz współczesnych czasów) m.in. 

M. Skłodowska - Curie, Angela Merkel, W. Szymborska, M. Thacher; 

 wieczór poświęcony „Kobiecie w poezji”, na której wychowanki z przyjemnością recytowały 

wiersze o kobietach.  Głównym celem spotkania było uwrażliwienie wychowanek na piękno 

poezji, zachęcenie do wspólnego czytania, recytowania wybranych wierszy m.in. wierszy,      

A. Mickiewicza, K. Przerwy - Tetmajera oraz autorów poezji współczesnej m.in.                    

W. Szymborskiej oraz Cz. Miłosza. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera z muzyką 

Schumanna w tle (utwory z płyty „Ekspresja miłości”); 

 zajęcia warsztatowe „Mozaika społeczno - kulturowa kobiet na przykładzie Afryki”- zapoznano 

wychowanki ze społecznym, kulturowym obrazem kobiety, ukazano kwestię łamania praw 

kobiet w Afryce - problem okaleczania, obrzezania kobiet. Udział wychowanek w zajęciach 

wpłynął na: kształtowanie się postawy tolerancji wychowanek wobec poglądów innych, 

kształtowanie się pozytywnej postawy wobec odmienności innych, kształtowanie się 

umiejętności precyzowania własnych myśli i poglądów; 

 zajęcia warsztatowe dotyczące tematu przemocy wobec kobiet, handlu kobietami. Wychowanki 

zostały zapoznane ze zjawiskiem handlu ludźmi- uprowadzenia i werbowania młodych kobiet 

w celu zmuszania ich do prostytucji. Głównym celem spotkania było uświadomienie młodzieży 

realności zagrożenia związanego ze zjawiskiem handlu kobietami. Poza tym podczas zajęć 

wychowanki uczyły się rozpoznawać symptomy zagrożenia, zapobiegać mu. Dowiedziały się 

także gdzie należy szukać profesjonalnej pomocy w przypadku, gdy staną się ofiarą handlu, 

 w ramach profilaktyki - systematycznie tworzono gazetkę tematyczną dotyczącą: zdrowego 

stylu życia. Tematyka następująca: Ortoreksja – śmiertelnie zdrowa dieta, Pregoreksja - 

odmiana anoreksji, która objawia się w okresie ciąży, Permareksja - uzależnienie od diet, 

Anoreksja - jadłowstręt psychiczny, Bulimia - wilczy głód (test do autodiagnozy anoreksji, test 

badający stosunek wychowanek do diet kwestii kobiet (Fundacja na Rzecz Równości, 

Ogólnopolska organizacja Kwiat Kobiecości, pomoc w trudnych sytuacjach losowych, 



pierwsza wizyta u ginekologa oraz badania profilaktyczne piersi); 

 na zakończenie projektu odbyły się zajęcia podsumowujące projekt połączone z elementami 

warsztatowymi: „Kobieta we współczesnym świecie” (podsumowująca projekt prezentacja 

multimedialna, zajęcia ćwiczeniowe dotyczące ukazania sylwetki, obrazu kobiety 

współczesnej, stworzenie plakatu „Kobieta współczesna widziana oczami wychowanek BS1). 

 

Wychowanki podczas realizacji projektu nabyły takie umiejętności jak: 

 

- wychowanka zna zadania rozwojowe kobiety w okresie adolescencji, 

- wychowanki potrafią mówić o tym, o czym myślą, potrafią wyrażać swoje myśli i uczucia,  

- wychowanka poznała społeczno – kulturowy obraz kobiety na przykładzie,  

- wychowanki poznały zjawiska: dyskryminacji, przemocy wobec kobiet, handlu kobietami,  

- wychowanki kształtowały postawę twórczą, rozwinęły kreatywność i inwencję twórczą,  

- wychowanki rozwinęły umiejętności prezentowania efektów swojej pracy, nauka zdrowej 

rywalizacji,  

- wychowanka potrafi korzystać z piękna literatury i sztuki, 

- wychowanka ma świadomość w zakresie dbania o zdrowie i wygląd. 

 

Większość celów, planowanych efektów projektu edukacyjnego została osiągnięta. 

 

 
 

 
 

 


