Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego określonego
rozporządzeniem MEN z dnia 20.08.2010r. w Gimnazjum nr 60 we
Wrocławiu w roku szkolnym 2017/2018.

Uczniowie klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 realizowali projekt
edukacyjny zatytułowany: „Ruch / sport to zdrowie”.
Termin realizacji: 2.10.2017 – 1.06.2018
Opiekun projektu: Magdalena Kurek
Uczestnicy projektu:
Gralicki Jakub,
Jaworowski Robert,
Szewczyk Weronika,
Szulc Przemysław,
Wilczyński Bartłomiej,
Ziemba Jakub.

Cele projektu:
Cel ogólny:




Szerzenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia,
Uświadomienie uczestnikom wpływu jedzenia, aktywności fizycznej,
odpoczynku, na jakość i stan zdrowia młodego człowieka,
Wpływ różnego rodzaju używek na zdrowie obecne oraz na skutki w dorosłym
życiu.

Cele szczegółowe:









Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji,
Uczeń zbiera i opracowuje dane statystyczne,
Uczeń analizuje i prezentuje zebrane dane statystyczne,
Uczeń poznaje ciekawostki z wiązane z tematem projektu,
Uczeń kształtuje umiejętność pracy z zespole,
Uczeń rozwija zdolności twórczego działania, kreatywności i pomysłowości,
Uczeń doskonali umiejętność publicznej prezentacji zdobytych wiadomości,
Uczeń kształtuje odpowiedzialność za działanie swoje i innych.

Zadania, etapy i terminy realizacji projektu:











Planowanie działań i określenie etapów realizacji poszczególnych celów –
październik 2017,
Zebranie pomysłów oraz wybór obszaru poszukiwań informacji związanych z
tematem projektu – październik 2017,
Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i pracowników
Ośrodka – październik/ listopad/grudzień 2017,
Wstępna analiza ankiety – grudzień 2017,
Poszukiwanie informacji o temacie projektu przez jego uczestników – od
listopad 2017,
Cykliczne spotkania z opiekunem projektu – od października 2017,
Przeprowadzenie eksperymentu wśród wybranych uczestników projektu –
marzec – maj 2018,
Spotkanie z zaproszonym gościem – prelekcja na temat życia sportowca
uprawiającego zawodowo sport (tenis stołowy) – 5 czerwca 2018
Przygotowanie prezentacji przedstawionej w czasie Szkolnego Dnia Projektu –
maj – czerwiec 2018,
Prezentacja w czasie Szkolnego Dnia Projektów i przeprowadzenie
konkurencji sportowych i smakowych dla uczniów – 7 czerwca 2018.

Efekty:
Dla uczniów:










Zwiększenie wiedzy merytorycznej na temat wpływu ruchu i zdrowego
odżywiania na zdrowie młodego człowieka,
Rozbudzenie ciekawości poznawczej,
Nauka spędzania czasu wolnego aktywnie,
Planowanie działania,
Doskonalenie samodyscypliny,
Dotrzymywanie ustalonych terminów powierzonych zadań,
Umiejętność współpracy w grupie,
Doskonalenie umiejętności publicznej prezentacji zdobytych wiadomości,
Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Dla szkoły:




Aktywizacja uczniów Ośrodka,
Atrakcyjna oferta edukacyjna,
Realizacja projektu MEN w roku szkolnym 2017/2018.

Dla środowiska lokalnego:


Budowanie pozytywnego wizerunku Ośrodka.

Sposób prezentacji w ramach Szkolnego Dnia Projektu:





Wyniki ankiety,
Prezentacja,
Aktywizowanie publiczności,
Konkursy dla uczestników prezentacji.

