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Zgodnie z Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. w Gimnazjum nr 6
z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Ireny Sendler
w S³upsku realizowanych jest wiele ró¿norodnych pro-
jektów, w których wykonanie zaanga¿owani s¹ drugo
i trzecioklasi�ci. Uczniowie mog¹ wybieraæ tematy pro-
jektów zaproponowane przez nauczycieli z �banku pro-
jektów�, których lista znajduje siê w bibliotece szkolnej,
b¹d� proponowaæ swoje. Poni¿ej prezentujemy cztery
spo�ród licznych dzia³añ, których gimnazjali�ci podjêli siê
w tym roku szkolnym.

***
Tytu³ projektu:

�LADAMI S£UPSKICH POMNIKÓW

Uczestnicy: sze�cioro uczniów z klasy 3c (2 ch³opców,
4 dziewczyny)
Opiekun: Ma³gorzata Kowal
Termin realizacji: od 15 wrze�nia do 15 grudnia 2011 r.
Termin prezentacji: 27.01.2012  r.
Miejsce prezentacji: sala kinowa w ZSO nr 3
Forma przedstawienia: prezentacja multimedialna,
omówienie plakatu
Osoby prezentuj¹ce: liderzy grup
Odbiorcy prezentacji: uczniowie, nauczyciele, rodzice

Cele ogólne projektu:
1. zebranie informacji o pomnikach s³upskich,
2. dokonanie selekcji zgromadzonego materia³u,
3. samodzielne wykonywanie zdjêæ po-

mników,
4. stworzenie prezentacji podsumowuj¹-

cej prace grup,
5. stworzenie plakatu,
6. prezentacja zebranego i opracowane-

go materia³u.

Realizacja zadañ:
Zespó³ by³ zainteresowany wyborem

tego tematem, poniewa¿ uczniowie chcieli
poznaæ historiê s³upskich pomników oraz
ich rozmieszczenie w mie�cie. Pomniki s¹
wa¿nym elementem historii miasta, wiele
jest zapomnianych, b¹d� nieznanych
uczniom, dlatego temat okaza³ siê ciekawy
i twórczy.

Nauczyciel zawar³ z uczniami kontrakt,
który dotyczy³ terminowej, samodzielnej

i twórczej realizacji projektu. Uczniowie podzielili siê na
dwie trzyosobowe grupy. Ka¿da z nich opracowa³a plan
pracy, okre�li³a termin gotowo�ci do prezentacji. Usta-
lono terminy konsultacji (jedna co trzy tygodnie), które
mia³y pomóc w analizie zebranego materia³u. Ustalono
równie¿ termin wycieczki po S³upsku w celu poznania
rozmieszczenia pomników i zrobienia zdjêæ. Uczniowie,
wspólnie z nauczycielem, okre�lili problem do rozwi¹za-
nia, okre�lili cel projektu i plan pracy.

Gimnazjali�ci poznali usytuowanie pomników, ze-
brali informacje o ka¿dym z nich z ró¿nych �róde³ (prze-
wodniki, Internet, ksi¹¿ki po�wiêcone historii S³upska,
itp.), stworzyli prezentacjê multimedialn¹ i plakat opa-
trzony zdjêciami pomników.

Ocena:
Projekt bêdzie prezentowany i oceniany 27 stycz-

nia 2012 r. Na ocenê bêd¹ mia³y wp³yw:
1. wspó³praca w zespole,
2. inicjatywa i oryginalno�æ,
3. wywi¹zywanie siê uczniów z podjêtych zadañ,
4. ró¿norodno�æ wykorzystywanych �róde³ informacji,
5. sposób prezentacji wykonanego projektu,
6. zgodno�æ wykonywanych zadañ z tematem projek-

tu i przyjêtymi za³o¿eniami.

Dokumentacja dzia³añ
podjêtych w ramach realizacji projektu

Plan pracy

Ró¿norodno�æ projektów w naszym Gimnazjum
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Przyk³adowa karta oceny projektu
Numer grupy: I Termin prezentacji: 27.01.2012 r.
Imiona i nazwiska uczniów: Anna, Maciej, Martyna

Przyk³adowa karta samooceny ucznia
Oceñ w skali 0-6 swój wk³ad w pracê nad realizacj¹ projektu.

Przyk³adowa karta oceny prezentacji
Numer grupy:... Termin prezentacji: ...
Imiona i nazwiska uczniów:...

Uczestniczenie w projekcie, podejmowanie de-
cyzji i wykonywanie zadañ z nim zwi¹zanych
wzmocni³o w uczniach poczucie podmiotowo�ci i od-
powiedzialno�ci za podejmowane dzia³ania. Nauczy-
³o ich wybierania istotnych tre�ci z obszernego ma-
teria³u, komunikowania siê w grupie i negocjowania
oraz planowania. Uczniowie udoskonalili równie¿
umiejêtno�ci czytania ze zrozumieniem tekstów kul-
tury, szukania i selekcjonowania informacji z Inter-
netu. Nauczyli siê analizy i syntezy zgromadzonego
materia³u, dokonywania w³a�ciwego doboru tre�ci
do plakatu i prezentacji. Podnie�li te¿ swój poziom
umiejêtno�ci w zakresie obs³ugi programu Word
i Power Point.

Ma³gorzata Kowal
nauczyciel historii i wiedzy o spo³eczeñstwie

***
Temat:

A TRIP AROUND MY SCHOOL

Opiekun: Ma³gorzata Juzoñ
Uczniowie realizuj¹cy projekt: grupa uczniów
z klasy 2a Natalia, Maja, Sandra, Wojciech, Dawid
Termin realizacji: koniec listopada 2011 r.
Termin prezentacji: 27.01.2012  r.
Miejsce prezentacji: sala kinowa w ZSO nr 3
Forma przedstawienia: album z komentarzami
w jêzyku angielskim

Cele:
§ kszta³towanie aktywno�ci poznawczej i twór-

czej ucznia,
§ promowanie szko³y i uczniów,
§ wspieranie intelektualnego rozwoju ucznia,
§ potrzeba rozszerzenia praktycznych umiejêtno-

�ci uczniów.

Realizacja zadañ:
W kwietniu 2011 roku grupa uczniów klasy 2a

naszego gimnazjum przyst¹pi³a do realizacji projek-
tu z jêzyka angielskiego. Pierwszym etapem pracy
grupy by³o szczegó³owe zapoznanie z procedurami
realizacji projektu edukacyjnego oraz celami jego
tworzenia. Po wstêpnych ustaleniach przyst¹pili�my
do wyboru w³a�ciwego tematu. Uczniowie, doko-
nuj¹c wyboru, koncentrowali siê g³ównie na w³a-
snych mo¿liwo�ciach, dostêpno�ci materia³ów po-
mocniczych i czasu realizacji projektu. Po wyborze
tematu przyst¹pili�my do rozdzielenia konkretnych
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zadañ miêdzy uczniami, ustalili�my czas na ich wykona-
nie i wypisali�my cele ogólne oraz szczegó³owe naszej
pracy.

W drugim etapie pracy zadaniem uczniów by³o usta-
lenie formy przedstawienia projektu. Po analizie mo¿li-
wo�ci zdecydowali, ¿e bêdzie to album o historii szko³y,
jej uczniach, nauczycielach i osi¹gniêciach napisany
w jêzyku angielskim. Nastêpnie dzieci przyst¹pi³y do pla-
nowania pracy i zbierania materia³ów do albumu. Ka¿-
dy z uczniów mia³ przydzielone konkretne zadania.
Dziewczêta zajê³y siê robieniem zdjêæ, rysunków i form¹
graficzn¹, ch³opcy t³umaczeniem tekstu.

Obecnie jeste�my na etapie koñcowym projektu.
Datê ukoñczenia realizacji przewiduje siê na koniec li-
stopada 2011 roku.

Ma³gorzata Juzoñ
nauczyciel jêzyka angielskiego,
historii i wiedzy o spo³eczeñstwie

***
Temat:

POZNAJ KRAJ, W KTÓRYM ̄ YJESZ.
DOK¥D WARTO POJECHAÆ NA WAKACJE

Uczestnicy: grupa uczniów z klasy 3c
Opiekun: Magdalena Fedtke
Termin realizacji: 15.12.2011 r.
Termin prezentacji: 27.01.2012 r.
Miejsce prezentacji: sala kinowa w ZSO nr 3
Forma przedstawienia: przewodnik po Polsce i pre-
zentacja multimedialna

Cele:
§ dokonanie wyboru miast Polski wartych zwiedzenia,
§ zbieranie informacji na temat wybranych miejsco-

wo�ci,
§ opracowanie przewodnika turystycznego,
§ przygotowanie prezentacji multimedialnej,
§ prezentacja wykonanych dzia³añ.

Realizacja zadañ:
Zg³osili siê do mnie uczniowie klasy 3c naszego gim-

nazjum. Z 20 tematów, które wcze�niej przekaza³am do
biblioteki szkolnej, wybrali temat: Poznaj kraj, w któ-
rym ¿yjesz. Dok¹d warto pojechaæ na wakacje?
13.09.2011 r. podpisa³am z uczniami kontrakt, który za-
wiera³: cale ogólne i szczegó³owe projektu, czas prezen-
tacji projektu, sk³ad cz³onków grupy. Moim zadaniem
by³o wprowadzenie uczniów w problematykê projektu.

Towarzyszy³am im na poszczególnych etapach pracy:
pocz¹wszy od planowania dzia³añ, poprzez organizowa-
nie pracy zespo³owej i w koñcu przy przygotowaniu pre-
zentacji.

Na pierwszym spotkaniu ustalili�my plan pracy:
czêstotliwo�æ spotkañ co dwa tygodnie, formy pracy,
�ród³a informacji, kryteria oceny projektu, sposoby i cele
prezentacji. Na drugim spotkaniu wyznaczyli�my trasê
naszej podró¿y. Z pomoc¹ mapy Polski ka¿dy z uczest-
ników poda³ swoje propozycje miast Polski, które we-
d³ug niego warto zwiedziæ. Podczas wykonywania tego
zadania dzia³ania zosta³y podzielone. Uczestnicy spiera-
li siê miêdzy sob¹, które miasta nale¿y uwzglêdniæ
w przewodniku. Po krótkiej prezentacji swoich wybo-
rów m³odzie¿ wybra³a 12 miast. Tego samego dnia zo-
sta³y przydzielone zadania dla ka¿dego ucznia. Na ko-
lejnych konsultacjach ka¿dy zaprezentowa³ 3 miasta: ich
po³o¿enie na mapie Polski oraz walory �rodowiska przy-
rodniczego. Na kolejnych spotkaniach m³odzie¿ prezen-
towa³a zabytki w wybranych miastach, a nastêpnie bazê
noclegow¹ i gastronomiczn¹.

Efektem pracy uczniów mia³ byæ przewodnik po
Polsce, a tak¿e prezentacja multimedialna. Przedostat-
nie spotkanie by³o po�wiêcone temu, jak ma wygl¹daæ
szata graficzna przewodnika. Na ostatnim spotkaniu
uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy. Nastêp-
nie dokonali samooceny. Tak¿e ja, jako opiekun, doko-
na³am ewaluacji projektu w stosunku do ka¿dego ucznia
zespo³u.

Podczas pracy nad projektem uczniowie samodziel-
nie zdobywali wiedzê z Internetu, encyklopedii, przewod-
ników turystycznych, a tak¿e w biurach podró¿y. Cele
projektu powi¹zane s¹ z podstaw¹ programow¹. Praca
metod¹ projektu nauczy³a uczniów: planowania i orga-
nizacji pracy, rozwi¹zywania problemów, pracy w gru-
pach, podejmowania decyzji, korzystania z ró¿nych �róde³
informacji, komunikowania siê, samooceny w³asnej pracy
i prezentacji jej efektów. Perspektywa publicznej pre-
zentacji bardzo silnie motywowa³a uczniów do pracy,
zwiêkszy³a ich poczucie odpowiedzialno�ci.

Magdalena Fedtke
nauczyciel geografii

***
Temat:

CZY S£UPSK I JEGO OKOLICE
S¥  ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE?

Uczestnicy: grupa uczniów z klasy 3d
Opiekun: Marlena Maziec-Treziak
Termin realizacji: 31.10.2011 r.
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Termin prezentacji: 27.01.2012 r.
Miejsce prezentacji: sala kinowa w ZSO nr 3
Forma przedstawienia: prezentacja multimedialna

Cele:
Uczeñ zna:
§ walory �rodowiska przyrodniczego oraz walory kul-

turowe S³upska i jego okolic,
§ nazwy obszarów i obiektów chronionych znajduj¹-

cych siê w okolicach S³upska,
§ najciekawsze zabytki i muzea znajduj¹ce siê w S³up-

sku i jego okolicy,
§ imprezy kulturalne odbywaj¹ce siê w S³upsku.
Uczeñ wyja�nia:
§ na czym polega atrakcyjno�æ turystyczna S³up-

ska i jego okolic.
Uczeñ potrafi:
§ wskazaæ na mapie przedstawione w prezentacji

obiekty przyrodnicze i kulturowe,
§ samodzielnie wyszukiwaæ, selekcjonowaæ i krytycz-

nie analizowaæ informacje,
§ przedstawiæ w formie prezentacji multimedialnej

walory turystyczne S³upska i jego okolic.

Realizacja zadañ:
Z tematyk¹ projektów edukacyjnych uczniowie zo-

stali zapoznani przez wychowawcê. Ponadto wycho-
wawca wraz z uczniami ustali³ sk³ad grup projektowych
w swojej klasie. Po dokonaniu wyboru tematu projektu
uczniom zosta³ przydzielony opiekun grupy. Zosta³am
opiekunem trzyosobowej grupy uczniów z klasy 3d, któ-
ra podjê³a siê realizacji projektu na temat:  Czy S³upsk
i jego okolice s¹ atrakcyjne turystycznie?

12 wrze�nia 2011 r. odby³o siê pierwsze spotkanie,
na którym zosta³ omówiony g³ówny cel projektu � wy-
konanie prezentacji multimedialnej dotycz¹cej walorów
turystycznych S³upska i jego okolic, przedstawienie prac
na forum.

Na pierwszym spotkaniu ustalono termin wykona-
nia projektu na 31 X 2011 r. i terminy konsultacji � raz
na dwa tygodnie. Uczennice zapozna³y siê z dokumen-
tacj¹ wymagan¹ podczas realizacji projektu: kontrakt,
opis projektu, podzia³ zadañ w zespole, sprawozdanie
z realizacji projektu.

Podane zosta³y kryteria oceny projektu:
§ umiejêtno�æ wykorzystania ró¿norodnych �róde³ in-

formacji,
§ wytwory materialne wykonane przez uczniów,
§ sposób prezentacji projektu,
§ terminowo�æ i odpowiedzialno�æ,
§ umiejêtno�æ pracy zespo³owej i indywidualnej ucznia,

§ umiejêtno�æ rozwi¹zywania pojawiaj¹cych siê pro-
blemów,

§ sprawozdanie z realizacji projektu.

Nastêpnie zosta³ podpisany kontrakt, w którym
uczennice podjê³y siê przeprowadzenia projektu, a ja do
opieki merytorycznej i doradztwa. Kontrakt zawiera³
imiona i nazwiska cz³onków zespo³u, temat projektu, ter-
miny konsultacji, termin z³o¿enia projektu, kryteria oce-
ny projektu oraz podpisy uczniów i nauczyciela.

W trakcie drugiej konsultacji uczennice pod moj¹
opiek¹ zaplanowa³y kolejne etapy realizacji projektu.
Wype³ni³y kartê Podzia³ zadañ w zespole, która zawiera
zadania, nazwiska osób odpowiedzialnych, terminarz.
W zespole uczennice ,,spontanicznie�� i wzglêdnie po
równo dzieli³y siê zadaniami.

Rozpoczê³a siê realizacja projektu, podczas której
regularnie spotyka³am siê z zespo³em. Na bie¿¹co oce-
nia³am pracê uczennic, informuj¹c je o tym, co zrobi³y
dobrze, co wymaga poprawy i jak maj¹ dalej pracowaæ.
Omawia³am zaanga¿owanie uczennic w projekt, wspó³-
pracê w zespole i postêp prowadzonych prac. Zwraca-
³am uwagê, ¿e podczas realizacji projektu bardzo wa¿na
jest systematyczna praca oraz dobra atmosfera w grupie.

Kolejnym etapem by³o opracowanie przez zespó³
sprawozdania z realizacji projektu. Zawiera ono:
§ stronê tytu³ow¹ (tytu³ projektu, imiona i nazwiska

autorów, nazwisko nauczyciela, datê realizacji pro-
jektu),

§ spis tre�ci,
§ wstêp,
§ streszczenie projektu,
§ wnioski.

Ostatnim etapem realizacji projektu bêdzie jego pre-
zentacja.

Marlena Maziec-Treziak
nauczyciel geografii,
informatyki i techniki

***
Prezentacja dokonañ wszystkich grup projektowych

odbêdzie siê w Gimnazjum nr 6 w S³upsku 27 stycznia
2012 r. podczas szkolnego �Dnia Projektów�. Jak mo¿-
na siê spodziewaæ, dzieñ ten bêdzie prawdziwym �wiê-
tem nauki, pomys³owo�ci, kreatywno�ci oraz twórczej
pracy m³odych ludzi � uczniów naszego Gimnazjum. ö

Gra¿yna Pioterek
wicedyrektor

Gimnazjum nr 6 w S³upsku


