
 Tematy i cele projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015 

LP Temat i cel projektu Opiekun projektu 

1 O zaletach wymiany młodzieży. 

(Uzyskanie informacji na temat pozytywnych aspektów wymiany  młodzieży 

polsko – niemieckiej) 

Anna Warmowska 

2 Święta i tradycje w krajach anglojęzycznych. 

(Poznanie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych) 

Grażyna Wawrzyniak 

3 Zdrowy styl życia. 

(Zapoznanie uczniów z różnymi formami aktywności fizycznej jako sposobu 

zagospodarowania czasu wolnego) 

Joanna Swenda 

Alicja Patoka 

4 Energetyka jądrowa – za i przeciw. 

(Przybliżenie uczniom pojęć: energia jądrowa, synteza i rozszczepienie  jąder 

atomowych, reaktor jądrowy, bomba atomowa; wskazanie argumentów za  

i przeciw energetyce jądrowej, wskazanie alternatywy dla energetyki jądrowej: 

energia słoneczna, wiatrowa, wodna, energia z biomasy) 

Danuta Dobosz 

5 Antygona w Trójmieście. Historia inscenizacji. 

(Zapoznanie z historią inscenizacji tragedii Sofoklesa ,,Antygona”, oglądanie 

,,Antygony” na scenie Teatru Miejskiego w Gdyni, wyszukiwanie informacji na 

temat spektakli, korzystanie z zasobów internetowych Instytutu Teatralnego im. 

Z. Raszewskiego w Warszawie, uwrażliwienie na sztukę i jej specyfikę w 

kontekście teatru, zaprojektowanie tablicy informacyjnej przedstawiającej 

historię inscenizacji „Antygony” na trójmiejskich scenach) 

Anna Bielecka - Mateja 

6 Od piktogramu do alfabetu – pismo na przestrzeni wieków. 

(Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i ich 

selekcjonowania oraz opracowania i interpretacji wyników swojej pracy) 

Tomasz Brzeski 



7 Poznajemy cywilizację i kulturę Francji. 

(Poznanie oraz pogłębienie wiadomości na temat kultury, historii, geografii, 

literatury, muzyki i  tradycji Francji i krajów francuskojęzycznych) 

Natalia Leszczak 

8 Młodzież harcerska walcząca z okupantem na Pomorzu w latach 1939 – 1945. 

(Zapoznanie uczniów z historią drugiej wojny światowej, a w szczególności z 

sytuacją na ziemiach polskich, rozbudzenie patriotyzmu i tożsamości narodowej) 

Krystyna Trawicka 

9 Things to see in London – W Londynie warto zobaczyć. 

(Przygotowanie prezentacji multimedialnej o sławnych miejscach w Londynie 

oraz plakatów z zabytkami  miasta) 

Aleksandra Kobiela 

10 Kaszuby – miejsce atrakcyjne dla rowerzystów? 

(Popularyzacja jazdy na rowerze jako formy rekreacji, zachęcenie uczniów do 

nowych form spędzania czasu, poznanie własnej okolicy i jej walorów) 

Dariusz Sobczyński 

11 Ruch przy muzyce. 

(Promowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch przy muzyce) 

Mariola Aranowska 

12 Kultura Wielkiej Brytanii – tworzymy grę edukacyjną. 

(Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz 

korzystania z różnorodnych źródeł informacji, poszerzanie wiedzy na temat 

Anglii, motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez  poznanie kultury 

mieszkańców Anglii) 

Katarzyna Witkowska 

13 Każdy może zostać pisarzem. Piszemy 

 i ilustrujemy książkę dla małych dzieci. 

(Rozwijanie wyobraźni uczniów i doskonalenie umiejętności pisania, poznanie 

zasad tworzenia książki) 

Joanna Giezek 

14 Technika decoupage w świetlicy szkolnej. 

(Aktywizowanie uzdolnień uczniów, pobudzenie twórczej postawy, rozwijanie 

wrażliwości plastycznej, usprawnienie funkcji poznawczych, podnoszenie 

poziomu sprawności manualnej, wyposażenie w wybrane wiadomości z zakresu 

Justyna Lemańczyk 



sztuki decoupage, kształtowanie umiejętności oceny wytworów człowieka) 

15 Spotkanie z poezją. 

(Przybliżenie uczniom utworów poetyckich, postaci ks. J. Twardowskiego, praca 

nad piękną recytacją) 

Aleksandra Łapa 

16 Sylwetki wybranych amerykańskich prezydentów – gazetka. 

(Zapoznanie uczniów z kulturą, geografią, polityką i historią Stanów 

Zjednoczonych Ameryki) 

Barbara Romaniak 

 

 

 

 

 


