
 

SPRAWOZDANIE  Z PROJEKTU EDUKACYJNEGO 2013/2014r .: 
W skład naszej grupy wchodzili: Justyna Górowska (grupowa), Natalia Kajmowicz , Bartosz Łądkiewicz, 

Angelika Lisik, Alina Augustyniak.   

Opiekunem była pani mgr Dorota Cich 

Mieliśmy do zrealizowania projekt o temacie:  

„Czy znasz sławnych tuchowian?” 

Pracowaliśmy przez kilka tygodni (styczeń, luty, marzec). Spotkania naszej grupy odbywały się 

zazwyczaj co tydzień, podczas których prezentowaliśmy materiały zgromadzone do projektu, 

dzieliliśmy się uwagami oraz zastanawialiśmy się nad sposobem zaprezentowania projektu. Celem 

naszej pracy było wyszukanie w dziejach Tuchowa wybitnych, zasłużonych ludzi, poznanie ich 

działalności, dokonań dla Tuchowa, Polski i nawet świata. Chodziło nam o wielkich synów tej ziemi, 

którzy się tu urodzili, tu spędzili dzieciństwo, chodzili do szkół, którzy już nie żyją, a rozsławili 

Tuchów. Na początku podzieliliśmy się poszczególnymi zadaniami. Każdy miał przygotować kilka części 

naszego projektu. Po zgromadzeniu najważniejszych informacji dotyczących tuchowian, zakupiliśmy 

potrzebne materiały. Jedna z osób zrobiła mapę Tuchowa, na której narysowała ulice noszące nazwiska 

sławnych tuchowian. Podczas przygotowań i gromadzenia informacji na temat projektu 

przygotowaliśmy i wydrukowaliśmy także ankiety, które zostały przeprowadzone w klasach pierwszych 

gimnazjum.  

W ankiecie znajdowały się następujące pytania :  

1) Podaj nazwiska znanych Ci Tuchowian ( nieżyjących ) 

2) Kim oni byli ? 

3) Jacy sławni tuchowianie są patronami ulic w Tuchowie ? 

4) Wymień te ulice  

5) Co to jest Nagroda Melaniusza ? 

6) Za co się ją otrzymuje ?   

Wyniki ankiet wyszły bardzo kiepsko. Najlepiej wypadła klasa 1c, najgorzej klasa 1a. 

Kolega Bartosz przygotował prezentację multimedialną naszego projektu, która doskonale uzupełniła i 

wzbogaciła naszą prezentację.Na końcu opracowaliśmy scenariusz prezentacji i rozdzieliliśmy  

między siebie poszczególne kwestie.  

Dnia 1 kwietnia 2014 roku na pokazie przedstawiliśmy efekty naszej pracy, czyli:  

-prezentację multimedialną  

-scenkę 

-ankietę  

-diagram 

- mapę  

Na samym końcu naszego projektu zrobiliśmy krótki konkurs.  

Pytania do konkursu były takie :  

1) Jakim kolorem na mapie jest zaznaczona ul. Józefa Młyńca ?  

2) Wymień przynajmniej 3 osoby, które w tamtym roku otrzymały Nagrodę Melaniusza. 

3) Kto był koronatorem cudownego obrazu Matki Boskiej Tuchowskiej ? 

4) Za co otrzymuje się nagrodę Melaniusza ? 

5) Ile znasz sławnych ulic w Tuchowie? Wymień je. 

6) Kim był Jan Dzierżon ? 

7) Nad jaką metodą pracował pan Mieczysław Pazdur ? 

Wszystko dopracowaliśmy starannie, z wielką dokładnością i precyzją, dlatego nasza prezentacja 

bardzo się podobała.  

Mamy nadzieję, że nasza praca przyczyniła się do poszerzenia wiedzy wśród uczniów i rodziców na 

temat sławnych tuchowian. Chcielibyśmy, by w przyszłości wynik ankiety był dokładnie odwrotny….. : ) 

Jako grupowa chciałabym podziękować moim koleżankom i kolegom z grupy projektowej za współpracę 

oraz p. D. Cich za czas i pomoc podczas pracy nad projektem.  

Sprawozdanie sporządziła grupowa: Justyna Górowska 


