PROJEKT DZIAŁAŃ
ZMIERZAJĄCYCH DO NADANIA
GIMNAZJUM NR 27 W GDAŃSKU
IMIENIA MARIUSZA ZARUSKIEGO

Opracowanie: Edyta Grodzka
Barbara Mielewczyk
Małgorzata Szandar

PROJEKT DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY
Temat projektu: Zaplanowanie i realizacja działań

ogólnoszkolnych zmierzających do nadania szkole
imienia Mariusza Zaruskiego
Czas realizacji: I i II semestr roku szkolnego 2006 / 2007
Cele ogólne:
•
•
•

zapoznanie uczniów z historią życia i działalnością Mariusza Zaruskiego
przybliżenie wartości, jakimi kierował się w swoim życiu Mariusz Zaruski
ukazanie wszechstronności i wielowymiarowości działań przyszłego patrona

Cele szczegółowe:
•
•

•
•

uczeń zna życiorys Mariusza Zaruskiego i obszary jego działalności, z
uwzględnieniem jej wielowymiarowości i zróżnicowania
uczeń potrafi wszystkie obszary szerokiej działalności Mariusza Zaruskiego: wie,
czym wsławił się jako pionier żeglarstwa , kapitan szkunera ZHP, legendarny
instruktor harcerstwa, twórca Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
poeta i żołnierz
uczeń posiada wiedzę na temat konkretnych dokonań patrona i docenia ich wagę
uczeń ma świadomość znaczenia pracy i dokonań Mariusza Zaruskiego dla rozwoju
idei humanizmu, pracy na rzecz kształtowania charakterów młodych ludzi, walki o
niepodległość kraju, rozwoju działalności ratownictwa górskiego w Polsce

Metody pracy:
•
•
•

metoda projektu
metoda problemowa
metody plastyczne – wykonanie ilustracji do wiersza, wykonanie eksponatów, które
umieszczone będą w miejscu poświęconym patronowi, karty pracy

Formy pracy:
•
•
•

praca zespołowa w klasach
praca grupowa
praca indywidualna
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Plan pracy nad projektem
Lp. Problem/działanie/zadanie
1.

Klasa Sposób realizacji

Opracowanie strony organizacyjnej
projektu – dopełnienie stosownych
formalności

Czas/data

Przygotowanie wniosków IX 2006r.
o podjęcie starań
zmierzających do nadania
szkole imienia patrona –
wniosek do Rady Szkoły i
Samorządu Uczniowskiego
I, II i Zwiedzanie wystawy
III
traktującej o życiu i
działalności Mariusza
Zaruskiego w Muzeum
Ziemi Puckiej w Pucku

Osoby odpowiedzialne
p. Małgorzata Szandar
p. wicedyrektor Jadwiga
Śmiechowska

2.

Zapoznanie uczniów wszystkich
poziomów szkoły z życiorysem
Mariusza Zaruskiego

09. - 16.10
2006r.

p.Małgorzata Szandar –
umówienie terminów
zwiedzania i opieki
przewodnika,
wychowawcy klas
i opiekunowie –
organizacja wycieczki
dla klas

3.

Ugruntowanie wiedzy na temat życia i I, II i Przeprowadzenie zajęć na XII 2006r.
obszarów działalności patrona
III
temat historii życia patrona
podczas godzin
wychowawczych
Wypełnienie
przygotowanych kart pracy

p. Barbara Mielewczyk
p. Edyta Grodzka
p. Małgorzata Szandar
Wychowawcy klas

4.

Wyodrębnienie najważniejszych
obszarów działalności Mariusza
Zaruskiego oraz ukazanie ich
różnorodności

Nauczyciele języka
polskiego

II

Wykonanie
I – II
chronologicznego opisu
2007r.
dokonań patrona w formie
tzw. „zegarów życia”

Uwagi
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5.

Uświadomienie uczniom troski o
III
dobro młodego człowieka oraz jego
wszechstronny rozwój w duchu wartości uniwersalnych, jaką kierował się
w swojej pracy Mariusz Zaruski

Przygotowanie wywiadów I – II
z Mariuszem Zaruskim
2007

6.

Zaangażowanie uczniów w przygoto- I, II i
wanie różnorodnych prac plastyczIII
nych związanych z twórczością
literacką patrona

Organizacja konkursu
plastycznego – przygotowanie prac plastycznych
inspirowanych poezją
Mariusza Zaruskiego
(technika dowolna)

II – III 2007 p. Edyta Grodzka
p. Barbara Mielewczyk
p. Małgorzata Szandar
p. Maria Cholewińska
wychowawcy klas

Rozstrzygnięcie
konkursu – III 2007

7.

Ukazanie wkładu Mariusza
Zaruskiego w rozwój żeglarstwa
i wychowania morskiego w Polsce

Przygotowanie wieczorku
marynistycznego

I – II
2007

W programie czytanie
poezji marynistycznych
Mariusza Zaruskiego,
słuchanie szant, nauka
śpiewu piosenek
żeglarskich

II

Nauczyciele języka
polskiego na poziomie
klas III

p. Szandar
p. Kochanowska
p. Szyszko
wychowawcy klas II
poloniści

8.

Kultywowanie pamięci o życiu
i działalności patrona szkoły

9.

Zaprojektowanie sztandaru szkoły

Zorganizowanie miejsca na
terenie szkoły poświęconego kultywowaniu
pamięci o patronie, z
pamiątkami i symbolami
związanymi z postacią
M. Zaruskiego
I- III

II semestr
roku
szkolnego
2006/2007

Konkurs przeprowadzony XII/ I
wśród uczniów szkoły
mający na celu zaangażowanie uczniów w działania
związane z nadaniem
szkole imienia

p. Edyta Grodzka
p. Barbara Mielewczyk
p. Małgorzata Szandar
p. Maria Cholewińska

p. M. Cholewińska
p. E. Grodzka

Propozycja Rady
Szkoły

wicedyrektor J.
Śmiechowska
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Materiały potrzebne do realizacji projektu:
•
•
•
•
•

papier ksero
materiały plastyczne: mazaki, farby akrylowe, plakatowe, do malowania na szkle, kolorowe kartony, kleje
artykuły papiernicze – taśmy klejące, arkusze papieru
tusz do drukarki
magnetofon, płyty z muzyką

Warunki umożliwiające realizację projektu:
•
•
•

zatwierdzenie projektu przez Radę Szkoły
współpraca podczas realizacji projektu wszystkich podmiotów szkoły: uczniów, nauczycieli, rodziców
współpraca z wicedyrektorem i dyrektorem szkoły
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