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Projekt edukacyjny „W świecie Patrona”
Głównym celem miniprojektu pt. W świecie Patrona Gimnazjum
Bielowskiego jest uczczenie 124 rocznicy urodzin Witolda Bielowskiego.

1. Cele projektu:
 Popularyzowanie wśród gimnazjalistów oraz w zewnętrznym środowisku
postaci Witolda Bielowskiego.
 Utrwalanie wiedzy o najnowszej historii naszego kraju i regionu oraz
martyrologii narodu polskiego.
 Pogłębianie wiedzy na temat genezy, najważniejszych tradycji i symboli
Gimnazjum Bielowskiego.
 Promowanie osiągnięć Gimnazjum Bielowskiego oraz indywidualnych
sukcesów uczniów.
 Doskonalenie umiejętności pracy metodą projektu.
 Rozwijanie różnorodnych zainteresowań i predyspozycji uczniów.
 Upowszechnienie nowoczesnych technologii, w tym pracy na platformie
e-learningowej.
 Wychowanie młodzieży gimnazjalnej do wartości, określonych
w szkolnym programie wychowawczym.
2. Uczestnicy projektu: cała społeczność gimnazjalna.
3. Okres realizacji:

od 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

4. Zadania na poszczególnych etapach projektu:
A) Faza wstępna:
 Prezentacja projektu w środowisku szkolnym – na forum Rady
Pedagogicznej, w zespołach wychowawczych i oddziałach klasowych.
B) Etap I:
 Opublikowanie harmonogramu realizacji poszczególnych zadań.
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C) Etap II:
 Wdrożenie zaprojektowanych działań.
D) Ewaluacja i promocja efektów realizacji projektu.
5. Realizatorzy projektu:
 Koordynator – Roman Babiński;
 Zastępca koordynatora – Zofia Babińska;
 Wychowawcy klas;
 Bibliotekarz;
 Współdziałający: dyrekcja szkoły, wychowawca świetlicy, nauczyciel
informatyki, nauczyciele języka polskiego i historii, inni nauczyciele,
Rada Uczniów, Rada Rodziców.

6. Harmonogram ogólny realizowanych zadań:
A. Konkurs literacki – odp. Zofia Babińska + nauczyciele poloniści.
B. Konkurs na prezentację multimedialną – odp. Cecylia Michalska,
+ wychowawca świetlicy i wychowawcy klas.
C. Konkurs wiedzy – odp. Roman Babiński + nauczyciel informatyki
i wychowawcy klas.
D. Prezentacja efektów projektu odbędzie się w dniu 20 marca 2017 r.
odp. Roman Babiński + nauczyciele odpowiedzialni za wdrożenie
zaplanowanych zadań.
7. Załączniki: regulaminy konkursów.
Opr. Roman Babiński

