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I) Ogólna informacja o projekcie
Projekt został napisany w związku z ogłoszeniem przez Sejm roku 2011 Rokiem Marii
Skłodowskiej – Curie (UCHWAŁA SEJMU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 3 XII 2010
W SPRAWIE USTANOWIENIA ROKU 2011 ROKIEM MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE).

Działania proponowane w projekcie skierowane są na kształtowanie postaw młodzieży,
na rozwijanie zainteresowań kulturowych, historycznych, społecznych i kształtowanie
wszechstronnych umiejętności uczniów. Projekt przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum.
Zadania mają być realizowane od 11 kwietnia 2011 roku. (realizującym projekt jest zespół
powołany przez dyrektora gimnazjum), który zajmuje się zorganizowaniem uroczystości
pt. „Obchody nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej – Curie i przekazania sztandaru.

II) Cel ogólny projektu
Prezentacja dorobku naukowego Marii Skłodowskiej – Curie, a także spojrzenie na
kobietę – naukowca, żonę i matkę – człowieka godnego naśladowania. Integrowanie
młodzieży i nauczycieli wyrzyskiego gimnazjum, oraz społeczności lokalnej.
III) Cele szczegółowe
Rozbudzenie zainteresowania życiem i dorobkiem naukowym Marii Skłodowskiej –
Curie
Kształtowanie postaw społecznych i patriotycznych
Propagowanie wiedzy historycznej
Przygotowanie uczniów do świadomego uczestniczenia w przekazie informacji
Doskonalenie umiejętności informatycznych
Doskonalenie umiejętności aktorskich i plastycznych
Rozbudzanie zainteresowań nauką
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności pozyskiwania, gromadzenia
i przetwarzania informacji pochodzących z różnych źródeł
Dbanie o poprawność wypowiedzi i kulturę słowa
Propagowanie wzorców do naśladowania, odkrywanie autorytetów
Kształtowanie i doskonalenie umiejętności pracy w grupie i identyfikacji z grupą oraz
jej zadaniami

IV) Liczba uczestników projektu
Zainteresowani uczniowie gimnazjum wraz z opiekunami – nauczycielami

V) Czas trwania projektu
Od 11 kwietnia 2011r. – do 15 maja 2011r. rozpropagowanie celów i złożeń projektu
przez nauczycieli gimnazjum.
Od 16 maja 2011r. – do 15 czerwca 2011r. realizacja projektu w szkole,
systematyczne spotkania z młodzieżą zaangażowaną w prace nad zadaniami.
Od 15 czerwca 2011r. – do 20 czerwca 2011r. podsumowanie i prezentacja projektu.
2 września 2011r. podsumowanie projektu – uroczystości związane z „Obchodami
nadania imienia i przekazania sztandaru szkole”.

VI) Sposób prezentacji projektu
Zorganizowana zostanie wycieczka do Warszawy (jednym z punktów będzie
zwiedzanie Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie)
Zorganizowany zostanie konkurs na film o Marii Skłodowskiej – Curie
Zorganizowany będzie konkurs plastyczny związany z patronką szkoły
Prezentowane będą przez uczniów doświadczenia chemiczne
Przygotowana zostanie wystawa poświęcona Noblistce
Przedstawiona będzie sylwetka patronki szkoły (jej życie osobiste i dorobek naukowy)
– montaż literacko muzyczny
Przygotowane zostanie sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w projekcie –
zamieszczone na stronie internetowej.

VII) Nowe inicjatywy wynikające z projektu
Udział uczniów i nauczycieli w uroczystościach poświęconej Noblistce z udziałem
byłego dyrektora gimnazjum Zdzisława Seroki, który przypomni historię nadania imienia
szkole.

VIII) Rezultaty projektu
Zapoznanie się ze zbiorami Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie
Zgłębienie wiedzy o patronce szkoły
Nabycie umiejętności przygotowania filmu
Wyrobienie nawyku twórczego myślenia, właściwego planowania i działania
Nabycie umiejętności przygotowania i przeprowadzania doświadczeń chemicznych
Motywowanie do realizacji kolejnych przedsięwzięć edukacyjnych, udziału w
projektach
Nabycie doświadczenia w pracy zespołowej
Nabycie doświadczenia w pozyskiwaniu, selekcjonowaniu i opracowywaniu
materiałów dotyczących danego zagadnienia

XIX) Działania związane z projektem
- Wycieczka do Warszawy (Sławomir Gajdziński)
- Konkurs na film o patronce szkoły (Jacek Onoszko i Anna Hoppe)
- Konkurs plastyczny dotyczący życia Noblistki (Lidia Troczyńska)
- „Jestem uczniem Marii Skłodowskiej – Curie” – przygotowanie i prezentacja doświadczeń
chemicznych (Monika Nawrocka-Paluszkiewicz)
- „Na początku był bunt” – przedstawienie dotyczące życia patronki szkoły ((Małgorzata
Wilczyńska)
- Przygotowanie uroczystości związanych z nadaniem imienia gimnazjum (dnia 2 września)
(Jacek Onoszko)

