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W roku szkolnym 2015/2016  uczniowie klas drugich zdecydowali się na realizację 
projektów o tematyce przez siebie zaproponowanej. Utworzono dziesięć grup 
projektowych.

Cele projektu

- zapoznanie z  najważniejszymi obiektami zabytkowymi na terenie gminy i miasta 
Chęciny oraz województwa świętokrzyskiego;

- pogłębianie wiedzy na temat lokalnej historii; 

- rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;

- doskonalenie umiejętności projektowania i organizowania własnej pracy;

- promowanie podejmowania wyzwań;

- doskonalenie umiejętności przetwarzania danych, sporządzania diagramów kołowych, 
słupkowych, stosowania technologii informacyjnych;

- poszerzanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej;

- zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska; 

- doskonalenie umiejętności posługiwania się związkami frazeologicznymi;

-wyrobienie konkretnych cech osobowości, czyli takich przymiotów (wartości), jak: 
godność, pracowitość, odpowiedzialność za siebie i za innych, życzliwość, umiejętność 
współdziałania z innymi, 

- rozbudzanie zdolności twórczych uczniów,                                                                          
- integracja zespołów klasowych,                                                                                           
- możliwość zaistnienia w roli ekspertów,                                                                              
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za efekty pracy.



Projekt   2015/2016
Lp
.

Temat projektu Opiekun grupy/ 
nauczany 
przedmiot

Nazwiska i imiona  
uczniów

Klas
a

Końcowy efekt
pracy

1. ,,Z frazeologią za 
pan brat”. 
Obrazkowy 
słownik 
frazeologiczny.

Renata 
Sowińska
(język polski)

1. Kubicka Justyna 
2. Pietrzyk Weronika
3. Prokop Jacek

II a
II b
II b

Obrazkowy 
słownik 
frazeologiczny.- 
wersja papierowa i 
wersja 
elektroniczna

2.
Nowe horyzonty 
edukacji filmowej.

Tomasz 
Żelichowski
(język polski)

1. Serafin Alicja
2. Serafin Adam
3. Krzemiński Bartłomiej
4. Ślusarczyk Albert
5. Prokop Paweł

II b
II b
II b
II b
II b

Prezentacja 
multimedialna.

3.
Jacy jesteśmy? – 
statystyczny 
uczeń naszego 
gimnazjum.

Izabela Woś
Jadwiga 
Kuzia
(matematyka)

1. Gawior Kacper
2. Kosieradzki Piotr
3. Sito Sebastian
4. Szałas Mateusz

II b
II b
II b
II a

Prezentacja 
multimedialna.

4. 
Śladem 
średniowiecznych 
zabytków Chęcin.

Rafał Gajos
(historia)

1. Buła Radosław
2. Florczak Miłosz
3. Paluch Michał
4. Szczepankowski Adrian

II a
II a
II a
II a

Prezentacja 
multimedialna.

5. 
Podróż przez kraje
anglojęzyczne: 
UK, USA, 
Kanada, Australia,
Nowa Zelandia.

Magdalena 
Nowak
 (język 
angielski)

1. Dziedzic Natalia
2. Krzemińska Dominika
3. Malarczyk Paulina

II a
II a
II a

Prezentacja 
multimedialna, 
plakaty.



6. 
Spacerkiem po 
Chęcinach. 
Przewodnik.

Grażyna 
Barwinek
(geografia)

1. Gibas Aleksandra
2. Żurek Zuzanna

II b
II b

Prezentacja 
multimedialna i 
przewodnik w 
wersji papierowej.

7. 
Miasto Chęciny 
na tle atrakcji 
turystycznych 
województwa 
świętokrzyskiego. 
Przewodnik.

Grażyna 
Barwinek
(geografia)

1. Myśliwiec Karolina
2. Wargocka Magdalena

II b 
II b

Prezentacja 
multimedialna i 
przewodnik w 
wersji papierowej.

8.
Dopalacze kradną 
życie.

Krzysztof  
Taborski
(plastyka, 
zajęcia 
artystyczne)

1. Adamski Kacper
2. Gabryś Radosław
3. Góral Filip
4. Wojda Hubert

II a
II a
II a
II b

Prezentacja 
multimedialna oraz
film 
przestrzegający 
przed zażywaniem 
dopalaczy.

9.
Religie 
monoteistyczne i 
politeistyczne.

Ks. Łukasz 
Biś (religia)

1. Chwastek Angelika
2. Dobrowolski Paweł
3. Nawrot Natalia
4. Rutkowska Roksana
5. Sychowska Klaudia
6. Szczypała Wiktor

II a
II a
II a
II a
II a
II a

Prezentacja 
multimedialna.

10.
Las miejscem 
pracy, 
wypoczynku i 
ostoją dzikiej 
przyrody.

Agnieszka 
Gajos
(biologia)

1. Chabik Wiktoria
2. Ciechańska Wiktoria
3. Domagała Paulina
4. Kostecki Wiktor
5. Pękalska Sara
6. Sobczyk Klaudia
7. Szewczyk Zuzanna

II a
II b
II b
II b

  II a
II b
II b

Prezentacja
multimedialna,

gazetka ścienna.

21 marca 2016 roku w gimnazjum odbyło się podsumowanie projektów edukacyjnych. Grupy
uczniów efekty swojej pracy prezentowały w obecności Dyrekcji,  nauczycieli, koleżanek i 
kolegów.

Szkolny projekt edukacyjny realizowali uczniowie klas drugich. Ze względu na różnorodność 
zainteresowań młodzieży powstało dziesięć grup projektowych. Każdy miał możliwość 
wyboru tematu i sprawdzenia się w wybranej przez siebie dziedzinie. Jedni wędrowali 
szlakiem średniowiecznych zabytków Chęcin, inni przez kraje anglojęzyczne bądź bacznie 
obserwowali przyrodę. Gimnazjaliści wcielali się m.in. w role  aktorów filmowych, 
fotografów, recenzentów, tłumaczy, badaczy statystycznego ucznia gimnazjum.

Projekt przewidziany był do realizacji od października do marca bieżącego roku szkolnego. 
Zawierał ustalone cele, zadania, formy i terminy realizacji, osoby odpowiedzialne za ich 
wykonanie oraz przewidywane efekty. W realizację tego przedsięwzięcia włączyli się 
nauczyciele języka polskiego, języka angielskiego,  biologii, historii i wiedzy                           
o społeczeństwie, religii, geografii, matematyki, zajęć artystycznych i plastyki.                        

Wynikiem prac poszczególnych grup są prezentacje multimedialne, film, gazetki ścienne, 
słownik, albumy.

Dzięki pracy nad realizacją projektu uczniowie wzbogacili się o nowe doświadczenia, 
udoskonalili pracę w zespole, nauczyli się samodyscypliny i wykorzystywania różnych 



narzędzi badawczych. Wiedzą gdzie i jak poszukiwać informacji, jak dokonywać selekcji 
zebranego materiału.

Projekt edukacyjny  realizowało 40 uczniów klas drugich gimnazjum.  Projekt przewidziany 
był do realizacji od października 2015 roku do lutego 2016 roku. Zawierał ustalone cele, 
zadania, terminy realizacji, osoby odpowiedzialne za wykonanie oraz przewidywane efekty. 






