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Raport  z realizacji projektu edukacyjnego 

 w klasach kl. IA, IB, IIA, IIB, IIIA gimnazjum 

 w roku szkolnym 2013/2014 
 

 

Temat projektu: „Miłość niejedno ma imię” 

 
W zagadnieniach szczegółowych grupy klasowe zajęły się tematami: 

 

 „Na wesoło o miłości”. 

 

 „Przez żołądek do serca”. 

 

 „Miłość do bliźniego to nic trudnego”. 

 

 „Walentynkowy numer”. 

 

 „Miłość jest sztuką”. 

 
Projekt realizowało 94 gimnazjalistów z klas pierwszych, drugich i trzeciej. 
 

W dniu 13 lutego na sali szekspirowskiej odbył się festiwal projektów -  prezentacja 

rezultatów pracy uczniów Publicznego Gimnazjum w Leźnie, w ramach projektu 

edukacyjnego „Miłość niejedno ma imię”. Uczniowie poszczególnych klas pod opieką 

swoich wychowawców zaprezentowali efekty kilkumiesięcznej pracy zespołowej: 

Klasa IA w ramach prezentacji „Na wesoło o miłości” wystąpiła z przezabawnym 

skeczem obrazującym podboje miłosne jednego z bohaterów. Następnie uczniowie klasy IB 

poczęstowali uczestników spotkania walentynkowymi wypiekami w kształcie serduszek, 

realizując ujęcie projektu pod hasłem „Przez żołądek do serca”. Dodatkowo mogliśmy 

obejrzeć film nakręcony na podstawie opowiadania o poznaniu dziadków jednego z uczniów 

tejże klasy. Sentencja „Miłość do bliźniego to nic trudnego” to zdanie, przyświecające 

działaniom uczniów klasy IIA. Część tej klasy przedstawiła prezentację multimedialną 

obrazującą pomoc młodzieży w schronisku „Promyk” w Sulminie, polegającą                        

na wyprowadzaniu psów na spacer, karmieniu zwierząt i zorganizowaniu zbiórki karmy        

na rzecz podopiecznych schroniska. Kolejna grupa uczniów odwiedziła dom dziecka              

w Gdańsku na ul. Świętokrzyskiej i swoimi działaniami pochwaliła się w prezentacji 

multimedialnej obrazującej zbiórkę pieniędzy z wypieków na zakup środków czystości       
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oraz wspólną zabawą z mieszkańcami domu dziecka. Ostatnia grupa uczniów z tej kasy 

wystąpiła z fragmentami przedstawienia dla najmłodszych. 

Całe spotkanie prezentacyjne uświetniła klasa IIB rozdając specjalny, „Walentynkowy 

numer” gazetki z wieloma interesującymi artykułami min. wywiadem z solistką Opery 

Bałtyckiej panią Anną Fabrello, wynikami ankiety „Niedobrze  z całowaniem”, sposobami      

na podryw i wieloma innymi. Kolejno uczennice klasy IIIA opowiedziały o różnorodnym 

pojmowaniu uczucia miłości jako związku pomiędzy dwojgiem ludzi, ale też miłości             

do ojczyzny, sportu, zwierząt, muzyki. Dziewczęta zaprosiły również do obejrzenia               

w internecie wykonanych różnymi technikami prac plastycznych pod tytułem: „Miłość jest 

sztuką”. 

Na zakończenie wszystkich prezentacji, pani Dyrektor Beata Biała-Grzędzicka, 

wręczyła słodki upominek zwyciężczyni losowania i złożyła podziękowania koordynatorowi 

projektu pani psycholog Sylwii Wysockiej-Sollich oraz wychowawcom klas gimnazjum        

za opiekę nad zespołami realizującymi cele i zadania projektowe. Jednocześnie pogratulowała 

wszystkim gimnazjalistom profesjonalnej finalizacji ich pracy. 

Nauczyciele opiekunowie dokonali oceny zaangażowania uczniów w realizację 

projektu sformułowaniem „uczestniczył” lub gdy uczeń był ponadprzeciętnie zaangażowany 

„aktywnie uczestniczył”. 

 


