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Metoda projektu edukacyjnego jest stosowana coraz częściej w polskich
szkołach. Nauczyciele cenią ją, ponieważ doskonale kształci umiejętność pracy
w grupie, ułatwia przyswajanie oraz utrwalanie wiedzy i jest przyjazna uczniom.
Istotę projektu stanowi fakt, iż realizowany jest on przez zespół uczniów, a
nauczyciel jedynie wspiera ich działania. Samodzielne podejmowanie decyzji,
możliwość wyboru sposobu realizacji zadań oraz odpowiedzialność za ich
wykonanie powodują, że uczniowie w naturalny sposób uczą się planowania i
organizowania swojej pracy, rozwiązywania problemów i współpracy w
zespole. Nabywają także umiejętności prezentowania efektów podjętych
wspólnie działań oraz rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Uczniowie klas
trzecich naszego gimnazjum wybrali w tym roku niezwykle ciekawe tematy oraz
formy ich prezentacji. Dotyczyły one różnorakich zagadnień ważnych w życiu
młodego człowieka wkraczającego w dorosłość.
Czy mam wpływ na zanieczyszczenie mojego środowiska? Na to pytanie starali
się odpowiedzieć gimnazjaliści z grupy p. Anny Frasońskiej, a grupa p. Aldony
Omen- Wrzesińskiej pokazała drogę, jaką wędrują śmieci. Uczniowie
wykorzystując techniki multimedialne (prezentacje i samodzielnie nagrane
filmy) zwrócili uwagę na fakt, że każdy z nas decyduje o stanie środowiska i ma
wpływ na jego ochronę. Gimnazjaliści podkreślili istotną rolę segregowania
śmieci i recyklingu w walce o czystość naszej planety. Wraz ze wzrostem liczby
ludności na Ziemi i rozwojem przemysłu, wzrasta zanieczyszczenie środowiska.
Wprowadzanie szkodliwych substancji do powietrza, wód i gleb, oprócz
negatywnego wpływu na kondycję przyrody, ekosystemów i klimat na Ziemi,
stanowi bezpośrednie zagrożenia zdrowia ludzi. Kreowaniu zdrowego trybu
życia służyła także prezentacja grupy p. Anny Frasońskiej „Trzymaj formę”.
Uczniowie zbadali nawyki żywieniowe gimnazjalistów i porównali je z
zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. W swojej prezentacji zawarli wiele
cennych wskazówek dotyczących właściwego sposobu odżywiania się,
opracowali także ćwiczenia usprawniające formę uczniów. Podczas prezentacji
projektu, zgromadzeni uczniowie pogłębili swoją wiedzę w zakresie znaczenia
zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu nastolatka. Niezwykle
ciekawy był też projekt uczniów pod opieką p. Pawła Pajewskiego, którzy
starali się odpowiedzieć na pytanie, co decyduje o popularności niektórych
dyscyplin sportowych. Gimnazjaliści posłużyli się trudną badawczą metodą,
jaką jest ankietowanie. Przy okazji mogliśmy też usłyszeć wiele ciekawostek z
dziedziny sportu, np. ile waży piłeczka tenisowa. Z kolei grupy p. Jolanty
Pawłowskiej i p. Anny Frasońskiej przeniosły nas w magiczny niemalże świat
chemii. Nasze szkolne laboratorium posłużyło młodzieży do zaprezentowania

swoich umiejętności. Projekty „Chemia w kuchni i życiu codziennym”, „Jak
metale reagują z niektórymi kwasami” oraz „Czekolada- wróg czy przyjaciel”
były okazją do przeprowadzenia wielu ciekawych doświadczeń, a uczniowie
przez chwilę wcielili się w rolę naukowców i udowodnili, że słowo chemia,
które kojarzy się tylko ze skomplikowanymi wzorami, niezrozumiałymi
reakcjami i niepotrzebnymi definicjami- wcale nie jest takie przerażające, a
różnorodne procesy chemiczne zachodzą niemalże codziennie w kuchni każdego
z nas.
Z kolei grupy p. Edyty Sańpruch i p. Lidii Kosatki zabrały nas w niezwykłą
podróż po krajach sąsiadujących z Polską. Podczas prezentacji projektu nie
zabrakło barwnych strojów ludowych, muzyki oraz potraw charakterystycznych
dla kuchni naszych sąsiadów. Degustacja była prawdziwą niespodzianką dla
zaproszonych gości. Dowiedzieliśmy się także wielu ciekawostek na temat życia
naszych sąsiadów, np. tego, że najlepszą oceną w czeskich szkołach jest
jedynka. Uczniowie zaprojektowali też jednodniową wycieczkę rowerową po
gminie Mogielnica, uwzględniając najciekawsze miejsca oraz promując
aktywny wypoczynek. Co istotne uczniowie sami także wybrali się na taki
wyjazd pod opieką p. Lidii Kosatki.
Czy zastanawialiście się kiedyś jak poradzi sobie gimnazjalista w kraju
anglojęzycznym? Nasi uczniowie udowodnili, że doskonale dadzą sobie radę w
sklepie, na lotnisku czy w hotelu. Przygotowane scenki pokazały nie tylko
świetną znajomość języka angielskiego, ale także zdolności aktorskie naszych
uczniów. Nad całością projektu czuwał p. Paweł Kowalski, który wspólnie z
uczniami zadbał o charakteryzację i kostiumy podkreślające autentyczność
prezentowanych scenek. Wśród tematów nie zabrakło też patriotycznych tonów
dzięki grupie p. Mirosławy Koperskiej. Prezentacja na temat patriotyzmu w
literaturze oraz bogata artystyczna oprawa tego projektu dostarczyły widzom
wielu wzruszeń oraz skłoniły do refleksji. Dzięki przepięknym strojom, w
których wystąpili nasi uczniowie mogliśmy odbyć prawdziwą podróż w czasie.
Tegoroczni absolwenci realizując projekty wykazali się różnorodnymi
umiejętnościami,
wykorzystali
znajomość
techniki
komputerowej,
audiowizualnej, języków obcych. Wykonali plakaty, które ozdobili
własnoręcznie wykonanymi rysunkami, zdjęciami czy schematami. Uczniowie
udowodnili, że są odpowiedzialni i potrafią pracować w grupie. Doskonale
poradzili sobie także z publiczną prezentacją swoich osiągnięć. Optymizmem
napawa fakt, że są młodzi ludzie, którzy potrafią się zaangażować i wspólnie
pracować na sukces całej grupy.

