
PROJEKTY  EDUKACYJNE  realizowane w Szkole Podstawowej nr 217  
z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019 

Czym jest  projekt edukacyjny? 
Projekt edukacyjny jest to aktywizująca metoda pracy, która pozwala uczniom rozwijać własne 

zainteresowania oraz inspiruje do twórczych działań. Chętni uczniowie wybierają temat z podanej 

wcześniej bazy tematów, a następnie pracują w zespołach. Jest to ciekawa forma spędzania czasu, 

poszerzenia swojej wiedzy, a także integracji z rówieśnikami. Efektem końcowym jest prezentacja na forum 

szkoły  np. w formie wystawy, filmu, prezentacji multimedialnej, przedstawienia itp. Pracę uczniów 

koordynuje wskazany przy temacie nauczyciel.  

PROJEKTY EDUKACYJNE - BAZA TEMATÓW 

 Temat projektu: Osoba odpowiedzialna: 

1. Warszawa 100 lat temu i wcześniej  
Iwona Szymaniak 

2. Obrazy dawnej Warszawy na przykładzie dzieł 

Canaletto, a współczesne zdjęcia tych samych miejsc  
Anna Rżysko 

3. Matematyka w fizyce  
Elżbieta Łukasik 

4. Blog polonistyczny – ciekawostki o języku polskim  
Ewelina Kalman 

Anna Wróblewska  

5. Moja szkolna pomoc dydaktyczna  
Małgorzata Dobrowolska,  

Elżbieta Łukasik,  

Anna Niemirka, 

Brygida Lewandowska 

6. Młoda dusza wciąż się rusz  
Andrzej Chomiuk, 

Sławomir Lipiński) 

7. Koło teatralne English Drama Club 
Paulina Kierzkowska  

Magdalena Doromoniec 

8. Bądź bezpieczny w Internecie (klasy 4 - 5)  Magdalena Pachocka,  

Marcin Walczak. 

 

9. Gry planszowe w 3D Magdalena Pachocka,  

Marcin Walczak. 

 

UWAGA: ostateczny termin realizacji projektu upływa 30 kwietnia 2019 roku.  



Założenia ogólne :  

1. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach liczących od 2 do 6 osób - decyduje opiekun 

projektu (uczniowie mogą być z różnych klas).  

2. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu.  

3. Opiekun projektu wypełnia razem z grupą projektową „Kartę Projektu” 

4. Projekt powinien być wieloetapowy. Opiekun wyznacza uczniom poszczególne zadania i monitoruje 

ich pracę.  

5. Czas realizacji projektu zależy od problematyki i złożoności tematu (szacunkowo od 4 tygodni do 3 

miesięcy) 

6. Efektem końcowym projektu jest prezentacja pracy grupy na forum szkoły  np. w formie wystawy, 

filmu, prezentacji multimedialnej, przedstawienia itp. 

7. FINAŁ projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 -  

Wyboru najciekawszego projektu dokona Komisja złożona z 3 nauczycieli oraz 2 uczniów 

powołanych  przez Samorząd Uczniowski (w skład komisji nie mogą wchodzić nauczyciele oraz 

uczniowie, którzy realizują projekt). W terminie, wyznaczonym przez komisję, przynajmniej jedna 

osoba z grupy projektowej dokonuje podsumowania pracy zespołu.  

8. Co uczeń może zyskać realizując projekty edukacyjne  

a. ocenę cząstkową z danego przedmiotu; 

b. nagrodę (za najlepszy projekt); 

c. realizacja projektu edukacyjnego może wpłynąć na ocenę z zachowania (ostateczną decyzję 

podejmuje wychowawca klasy). 

 

Osoby, które chcą realizować projekty edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019 

zgłaszają się do opiekuna wybranego projektu do 30.11.2018r. 

  



Karta	projektu	

 Podstawowe informacje  

Temat projektu   

Zespół 

uczniowski 
  

Nauczyciel 

opiekun 
  

Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji 

a) Główne cele 

 

 

b) Planowanie etapów realizacji projektu 

 Działania 
Uczniowie 

odpowiedzialni 
Terminy realizacji 

Informacja 

o wykonaniu 

  
  

  
  

 
   

Konsultacje z nauczycielem  
(tabela wypełniana sukcesywnie w czasie realizacji projektu) 

 Terminy Temat Uczestnicy konsultacji Podpis nauczyciela 

    

 
      

    



 Publiczne przedstawienie rezultatów projektu 

 Termin prezentacji 
       

 

Miejsce prezentacji 
 

 

Forma prezentacji 
 

 

Udział członków zespołu 
 

 

Odbiorcy 
 

 

 

 

 


