Lista tematów projektów edukacyjnych
do realizacji w roku szkolnym 2016/2017
1. Temat:

Co mi zagraża? – czyli rzeczywistośd widziana oczyma młodego człowieka

Opiekun:

mgr Małgorzata Pigan

Problem:

Przeprowadzenie badania wśród młodzieży na temat zagrożeo jakie niesie
dzisiejszy świat oraz przeprowadzenie działao zmierzających do przekazania
wiedzy na temat zagrożeo, które są najbardziej niepokojące dla młodzieży w
oparciu o wnioski z badania.

2. Temat: „Dobrocią, miłością i radością zdobywaj świat…” – śladami patrona szkoły
Anny Jenke
Opiekun:

mgr Małgorzata Pigan

Problem:

Organizacja konkursu dotyczącego patronki Anny Jenke , przygotowanie gazetki
okolicznościowej oraz prezentacji multimedialnej o życiu i przesłaniu Anny
Jenke.

3. Temat:

Profesor Adam Gruca słynny ortopeda

Przedmiot: historia
Opiekun:

mgr Elżbieta Kuc

Problem:

Poznanie sylwetki lekarza pochodzącego z Majdanu Sieniawskiego – historia
regionalna.

4. Temat:

Życie w średniowiecznej wsi

Przedmiot: historia
Opiekun:

mgr Elżbieta Kuc

Problem:

Zaprojektowanie i wykonanie makiety wsi średniowiecznej.

5. Temat:

Organizacja i przeprowadzenie ligi szkolnej w piłce nożnej chłopców.

Przedmiot: wychowanie fizyczne
Opiekun:

mgr Artur Kyd

Problem:

Jak zorganizowad i przeprowadzid ligę szkolną w piłce nożnej, jak wybrad
najlepszych zawodników?

6. Temat:

Uczeo w roli zawodnika, kibica i sędziego

Przedmiot: wychowanie fizyczne
Opiekun:

lic. Ewa Kubrak

Problem:

Jak zorganizowad i przeprowadzid ligę szkolną dziewcząt w piłce ręcznej? Jak
wybrad najlepszych zawodników? Jak radzid sobie ze złością i agresją?

7. Temat:

Welcome to Adamówka!

Przedmiot: język angielski
Opiekun:

mgr Robert Łopuch

Problem:

Przygotowanie polsko-angielskiego ilustrowanego przewodnika po
najciekawszych miejscach w gminie Adamówka z uwzględnieniem ciekawostek
związanych z poszczególnymi miejscowościami naszej gminy, jej mieszkaocami,
historią i tradycjami.

8. Temat:

Bądź kreatywny – korzystaj z pomocy naukowych

Przedmiot: Biologia/ Chemia
Opiekun:

mgr Ewelina Kłos-Kudłak

Problem:

Zaprojektowanie i wykonanie pomocy naukowych z biologii i chemii.

9. Temat:

Godnie upamiętnijmy Rok Sienkiewiczowski…

Przedmiot: Język polski
Opiekunowie:
Problem:

mgr Elżbieta Szynal, mgr Agnieszka Kierepka-Ładak

Stworzenie wystawy dotyczącej życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

10. Temat: Konkurs czytelniczy
Przedmiot: Język polski
Opiekunowie:
Problem:

mgr Elżbieta Szynal, mgr Agnieszka Kierepka Ładak

Zorganizowanie we współpracy z Biblioteką Gminną konkursu czytelniczego
promującego wśród uczniów gimnazjum czytanie i znajomośd literatury
polskiej.

Uczniowie klas II dokonują wyboru projektu, który będą
realizowad i zgłaszają się do opiekuna danego projektu
nie później niż do 22 października br. (piątek).

