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PROJEKT EDUKACYJNY 

„NASZ DRUGI ŚWIAT – FANTASTYKA W SZKOLE” 

 

Opracowanie i nadzór nad projektem: Łukasz Kamiński 

 

Projekt został opracowany we współpracy z uczniami i uwzględnia również ich uwagi 

oraz propozycje. 

 

Cele projektu:  

1) Zapoznanie uczniów z pojęciem kultury popularnej i z gatunkiem fantastyki: 

a) wspólna refleksja nad miejscem kultury popularnej (z naciskiem na fantastykę)  

w edukacji szkolnej  

b) próba wytłumaczenia fenomenu fantastyki wśród młodzieży 

2) Rozwijanie zainteresowania światem współczesnym, nakreślenie panoramy twórców 

literatury fantasy 

3) Pobudzanie i poszerzanie zdolności artystycznych – film w teorii i praktyce 

a) pisanie scenariusza filmowego  

b) tworzenie strojów, dekoracji, rozwiązań technicznych 

c) ćwiczenia aktorskie z podkreśleniem roli tekstu, gestykulacji oraz aspektów 

filmowych 

4) Prezentacja filmu autorskiego o tematyce fantastycznej. Dyskusja wraz z innymi 

uczniami – umiejętność prowadzenia wystąpień oraz sporów, poznanie podstaw 

krytyki filmowej 

5) Wspólne przygotowania do wyjazdu na konwent fantastyki – rozmowy o punktach 

programu, przedstawienie poszczególnych autorów i zjawisk 

6) Wspólny udział w wydarzeniu masowym. Poznanie zasad zachowania, spotkania  

i dyskusje z autorami, wymiana poglądów z innymi miłośnikami fantastyki 

7) Stworzenie książki fotograficznej, która podsumuje działania artystyczne, naukowe, 

podróżnicze. Omówienie roli pamiątek i pamięci – tzw. archiwa prywatne 

8) Prezentacja osiągnięć grupy na forum szkolnym. 

 

Termin realizacji projektu: 6.11.2017 – 31.05.2017 

 

 



Uczestniczki projektu (klasa II B): 

1. Karolina Graczyk 

2. Oliwia Nowicka 

3. Wiktoria Kasińska 

4. Oktawia Marczak 

5. Andżelika Michalak 

6. Amelia Piasecka 

7. Natalia Dębicka 

8. Katarzyna Mortka 

9. Martyna Stodulska 

 

PLANOWANE DZIAŁANIA 

 

Działanie Sposób realizacji Planowany termin 

wykonania 

Poinformowanie uczniów  

i rodziców o szczegółach 

projektu. 

Spotkanie organizacyjne  

z uczniami, podpisanie 

kontraktu, pisma do 

rodziców 

Do 27.10.2017 

Wstępny przydział 

obowiązków i ustalenie 

harmonogramu spotkań  

z grupą 

Spotkanie grupy  

z opiekunem projektu 

Do 6.11.2017 

Zdobycie podstawowych 

wiadomości na temat kultury 

popularnej i fantastyki. 

Poznanie twórców, tytułów 

oraz zjawisk. Dyskusja  

na temat roli fantastyki  

w szkole. 

- samodzielne poszukiwanie 

informacji  

- zapoznanie się  

z materiałami dostarczonymi 

przez opiekuna 

- dyskusja w czasie 

wspólnego spotkania 

6.11.2017 – 15.11.2017 

Poznanie świata filmu, 

ewentualne spotkanie  

z twórcami. Lektura 

- zdobycie wiedzy we 

własnym zakresie oraz na 

podstawie rozdanych 

Do końca 30.11.2017 



scenariuszy filmowych oraz 

wspólne (warsztatowe) 

stworzenie własnego 

scenariusza. 

materiałów 

- spotkanie warsztatowe  

z pisania 

- stworzenie scenariusza 

filmowego  

Przygotowania do realizacji 

krótkiego filmu – 

zaznajomienie ze sprzętem, 

organizacja strojów oraz 

dekoracji, przygotowanie 

szkoły do realizacji filmu. 

- spotkania informacyjne 

odnośnie technik filmowych 

- warsztatowe tworzenie 

strojów fantasy 

- prace logistyczne nad 

realizacją filmu 

Do końca 2017 roku. 

Realizacja filmu na temat  

fantastyki według 

autorskiego zamysłu. 

Dyskusja nad jego treścią  

w ramach zajęć lekcyjnych – 

przemówienie twórców, 

poprowadzenie dyskusji  

o fantastyce w szkole. 

- nakręcenie filmu w szkole, 

montaż oraz prezentacji 

filmu 

- organizacja dyskusji o 

fantastyce, prowadzonej 

przez uczniów 

Do końca 31.01.2018 

Poszerzanie wiedzy  

o fantastyce, poznawanie 

autorów oraz 

najważniejszych dzieł, 

spotkania dyskusyjne. 

- spotkania z opiekunem na 

temat fantastyki  

i najważniejszych jej dzieł, 

dyskusje 

Do końca 30.04.2018 

Wyjazd na konwent 

fantastyki w Poznaniu – 

PYRKON 2018 

- wspólny wyjazd naukowy 

na największy festiwal 

fantastyki PYRKON 2018, 

poznanie miasta, spotkanie  

z twórcami literatury  

i filmów 

18-20.05.2018 

Zakończenie projektu. 

Stworzenie książki 

fotograficznej, która 

- wspólne stworzenie książki 

fotograficznej 

- prezentacja dokumentu  

31.05.2017 



podsumuje prace naukowo-

artystyczne. Prezentacja 

dokumentu, sprawozdanie 

opiekuna z realizacji 

projektu. 

na forum szkoły 

 

Zastrzega się prawo do wprowadzania drobnych zmian w realizacji projektu, które 

mogą wynikać z przyczyn obiektywnych. 

 

Spodziewane efekty realizacji projektu badawczego: 

- rozbudzenie ciekawości uczniów kulturą popularną i fantastyką 

- wzrost czytelnictwa wśród uczniów 

- większa świadomość różnorodności współczesnej kultury 

- pobudzanie zdolności artystycznych, poszerzenie wiedzy na temat związków literatury  

i filmu 

- zdobycie umiejętności praktycznych w kwestii pisania, szycia oraz tworzenia filmu 

- umiejętność prezentacji własnych dokonań na forum klasowym, szkolnym oraz w czasie 

spotkania z miłośnikami fantastyki 

- zwiedzenie festiwalu fantastyki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa dotycząca realizacji projektu edukacyjnego 

 

Umowę zawarto 2.01.2017 r. między nauczycielem (opiekunem projektu) Łukaszem 

Kamińskim i uczennicami klasy II B.  

 

Sygnatariusze umowy podejmują się terminowej, samodzielnej i twórczej realizacji projektu o 

nazwie „Nasz drugi świat – fantastyka w szkole”. Niniejsza umowa zobowiązuje: 

- do realizacji poszczególnych etapów projektu (zgodnie z harmonogramem) 

- do konsultacji wszelkich kwestii z opiekunem projektu i resztą grupy 

- do końcowej prezentacji projektu na forum szkolnym. 

 

Nauczyciel nadzorujący projekt zobowiązuje się: 

- do pilnowania harmonogramu oraz wspierania uczennic we wszelkich kwestiach 

- do opieki nad wycieczką, pozwalającą poznać środowisko miłośników fantastyki 

- do sporządzenia sprawozdania z wykonania projektu. 

 

Podpis nauczyciela:       Podpis uczennic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


