
Plan projektu edukacyjnego bloku „Edukacja Zdrowotna"dla klas drugich 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu 

pt „ Dopóki walczysz, jesteś zwyciężcą"

Zgodnie z podstawą programowq( Rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkól).

I ETAP: Rozpoczęcie projektu

1. Cel projektu:
Prezentacja sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu jako antidotum wobec 
niekorzystnych czynników cywilizacyjnych.

2. Sposób realizacji projektu:
W ramach zajęć obowiązkowych ( fakultatywnych) i dodatkowych.

3. Podstawowy zespół który będzie realizował projekt:
Klasy drugie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

4. Ramy czasowe:
05 września 2017 roku -  01 czerwca 2018 roku

II ETAP: Planowanie projektu:

Harmonogram projektu ( wykres Gantta)

Lp. Działanie IX X XI XII 1 II III IV V VI

1. Wybór aktywnych form spędzania wolnego 
czasu

X X

2. Wybór muzyki X X

3. Przygotowanie choreografii do układów X X X X X X X X

4. Wybór i przygotowanie strojów X X

5. Przygotowanie nagłośnienia X

6. Przygotowanie scenariusza Dnia Sportu Szkolnego X

7. Przygotowanie plakatu informacyjnego X

8. Próba generalna X

9. Występ podczas Dnia Sportu Szkolnego X



III ETAP: Realizacja projektu:

1. Poszczególne osoby realizują w podzespołach swoje zadania. W określonych 
odstępach czasu uczestnicy projektu spotykają się i omawiają postęp prac.

2. Zespół informuje o przebiegu projektu osoby zainteresowane spoza zespołu 
projektowego.

3. Zespół omawia i wprowadza zmiany jeżeli występują zdarzenia mogące 
spowodować niepowodzenie projektu.

IV ETAP: Zakończenie projektu

1. Zespół projektowy udziela odpowiedzi na pytania: 
a/ Czy udało się osiągnąć założony cel projektu?
b/ Czego nauczyliśmy się realizując projekt ?( co warto powtórzyć w kolejnym 
projekcie, a co zrobilibyśmy inaczej?)

2. Omówienie wyników projektu: ocena i nagrodzenie uczestników projektu.

Cechy realizowanego projektu edukacyjnego:

• posiada konkretny cel,
• wymaga zaplanowania, planowanie obejmuje wskazanie etapów realizacji,
• wymaga działania zespołowego uczniów,
• zakłada zastosowanie różnych metod,
• obejmuje swoim zakresem zagadnienia określone w podstawie programowej,
• elementem jego realizacji jest publiczne przedstawienie rezultatów.

Koordynatorami projektu edukacyjnego są nauczyciele wychowania fizycznego:

• Andrzej Skaliński
• Przemysław Mortka

LsCJZ-e.


