
Sprawozdanie z realizacji działań  w projekcie „Szkolne Centrum Aktywności – Kultura 
Café” przez Gimnazjum w Złotej – wrzesień 2011 r.  – marzec 2012 r. 

 

Realizację działań w projekcie rozpoczęliśmy na początku wrześni, prezentując 
gimnazjalistom Finlandię. Nauczyciele geografii i historii opracowali i przedstawili uczniom  
ciekawe informacje na temat naszego partnera. Ponadto zostały opracowane gazetki oraz 
prezentacja w programie Power Point ilustrujące efekty naszej pracy. Na zajęciach kółka 
niemieckiego uczniowie przygotowywali krótki występ na powitanie delegacji fińskiej. 
Uczniowie uczęszczali na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego oraz na zajęcia plastyczne, 
gdzie rozwijali umiejętność malowania na szkle. 

W październiku  nasza szkoła przygotowywała się do podjęcia partnerów projektu w naszych 
progach.  

Nauczyciele informatyki opracowali wspólnie z uczniami prezentację multimedialną na temat 
naszej szkoły, koło fletowe przygotowywało występ artystyczny, w ramach zajęć koła 
plastycznego uczniowie malowali świeczniki, które zaplanowali podarować gościom z 
Finlandii. 

Aktywnie działały także kółka językowe. Uczniowie tłumaczyli na język angielski 
prezentację o naszej placówce. Na zajęciach języka niemieckiego uczniowie kontynuowali 
pracę nad przedstawieniem dla gości. 

W listopadzie koło języka niemieckiego rozpoczęło pracę nad przedstawieniem teatralnym o 
Bożym Narodzeniu w kraju naszego zachodniego sąsiada. Nauczyciel muzyki przygotowywał 
uczniów do śpiewania polskich i niemieckich kolęd. 

Nauczyciel religii i techniki rozpoczął pracę nad pokazaniem tradycji polskich świąt Bożego 
Narodzenia. Natomiast w ramach kółka języka angielskiego uczniowie rozpoczęli pracę nad 
opracowaniem wirtualnej wycieczki na Ponidzie. 

W grudniu trwały przygotowania do jasełek w języku polskim i niemieckim. 

Ponadto w dniu 21 grudnia dokonaliśmy uroczystego otwarcia Szkolnego Centrum 
Aktywności Kultura Café w naszej placówce. Całe gimnazjum wzięło udział w konkursie 
ekonomicznym – zajęliśmy II miejsce w kraju, przez co szkoła wzbogaciła się o dodatkowy 
sprzęt multimedialny. 

W styczniu grupa uzdolnionych plastycznie uczniów rozpoczęła pracę nad logo projektu. 
Ponadto  uczniowie zaangażowani w projekt zaczęli zbierać materiały do „Albumu starych 
fotografii”. Część materiałów  udało się opisać. 

W lutym został rozstrzygnięty konkurs na logo projektu partnerskiego polsko-fińskiego. 

Ponadto nauczyciel języka polskiego i zarazem przewodnik turystyczny przedstawił  
młodzieży ciekawe informacje na temat naszego regionu. 



19 marca uczestniczyliśmy w warsztatach autoprezentacji  w Wólce Milanowskiej. Odbywają 
się także zajęcia kółka języka angielskiego, w ramach których uczniowie przygotowują 
materiały o Ponidziu i tłumaczą je na język angielski. 
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