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WYKAZ ŹRÓDEŁ WYKORZYSTANYCH PODCZAS REALIZACJI 

ZADANIA: 

 

 dla celów projektu uczniowie mieli udostępnianą pracownię internetową z 

rzutnikiem (warsztaty informatyczne) oraz z dostępem do kolorowej 

drukarki oraz z udostępnieniem niezbędnego oprogramowania. 

 Wszelkie materiały służące do wykonania prac projektowych: styropian, 

klej, farby, nożyki były zapewnione przez szkołę 

 Wszelkie materiały niezbędne do prezentacji efektów pracy, sprzęt 

nagłaśniający i odtwarzający zapewniła szkoła 

 Uczniowie wykorzystali literaturę: 

Uczniowie podczas tworzenia prezentacji multimedialnej korzystali z 

różnych źródeł internetowych oraz publikacji literackich, m.in.:  

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.II, Zesz.2. Województwo łódzkie, 

Powiat kutnowski,  pod red. Jerzego Z. Łozińskiewgo; Wydawnictwo- 

Państwowy Instytut Sztuki;  

 

OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO:  

 

Zgodnie z założeniami i kartą  projektu w przedsięwzięciu wzięło udział 5 

uczennic z klasy II b.  

Określone cele z karty projektu zostały osiągnięte. Uczennice systematycznie 

realizowały tworzenie prac projektowych, pogłębiając wiedzę historyczną 

naszego regionu. 

Praca w projekcie poprzedzona została pełną informacją dla ucznia i rodziców 

na temat propozycji projektu. Po zebraniu deklaracji udziału pracę w projekcie 

poprzedzono zajęciami wychowawczymi „Jak pracować w grupie?” oraz 

zajęciami na temat praw autorskich, tak by uczniowie byli świadomi jak 

korzystać z różnych źródeł informacji. 

Uczennice samodzielnie dokonały podziału obowiązków w grupie, których  

wykonanie na zakończenie projektu oceniły w skali punktowej. 



Osiągnięcie założonych celów było możliwe przy współpracy z innymi 

osobami. Realizację poszczególnych  zadań  ułatwiały konsultacje uczniów z  

osobami wspierającymi realizację projektu: p. Krzysztofem Olczakiem, p. 

Katarzyną Stolińską,  p. Edytą Rożnowską, p. M. Szymaniak, p. Anną 

Majewską- Rau – dyrektor muzeum w Oporowie. Szczegóły konsultacji 

znajdują się w tabeli Konsultacje… dołączonej do dokumentacji projektu. 

 

Problemy z jakimi spotkali się uczniowie: 

W początkowej fazie realizacji projektu największym problemem było dla 

uczennic określenie skali oraz formy wykonania makiety zamku w Oporowie.  

Również samo wykonanie nie należało do najłatwiejszych. Z tym problemem 

pomógł się uporać pan Krzysztof Olczak służąc swoją radą i ogromnym 

doświadczeniem. Dodatkowo rozmiary makiety nie pozwalały na 

przemieszczanie się z nią, dlatego też uczennice musiały wykonywać ją w 

szkole, co również było niejednokrotnie związane z pozostawaniem po lekcjach.  

Przy tworzeniu prezentacji multimedialnej największym problemem był dobór 

odpowiednich informacji oraz zdjęć. Podczas konsultacji z nauczycielami 

prowadzącymi sukcesywnie dokonywano selekcji, korekty a także podpowiedzi 

co do samej estetyki prezentacji. Uczennice wspierały się także radami 

technicznymi ze strony pani Katarzyny Stolińskiej.  

Najprzyjemniejszą częścią projektu była wycieczka do zamku w Oporowie. 

Uczennice mogły dokładnie obejrzeć obiekt, zapoznać się z historią zamku 

opowiadaną przez panią przewodnik, a także  zadać pytania zarówno pani 

dyrektor muzeum jak również  pani przewodnik. Zdobytą podczas wyjazdu 

wiedzę oraz  samodzielnie wykonane fotografie uczennice wykorzystały w 

prezentacji multimedialnej. 

Uczennice podczas realizacji projektu zdobyły mnóstwo cennych zdolności, 

umiejętności i wiedzy.  Pogłębiły poczucie świadomości narodowej i 

regionalnej, wzbogaciły wiedzę dotyczącą historii naszego regionu, ze 

szczególnym uwzględnieniem zamku w Oporowie. Ponadto zdobyły one 

doświadczenie pracy w grupie, racjonalnego planowania. Doświadczyły jak 

ważne jest wsparcie innych osób w przypadku napotkania trudności. 

Wzbogaciły i udoskonaliły one również swoje zdolności manualne oraz 

multimedialne.  

Prezentacja makiety oraz wyświetlenie prezentacji multimedialnej na forum 

szkoły dla klas I-III gimnazjum w Sali nr 43 przez całą grupę odbyła się w dniu 

29 maja 2015 roku.  

 


