Tematy projektów edukacyjnych na rok 2014/2015

Tomasz Suty – informatyka i chemia
1. Internet - źródłem tolerancji czy uprzedzeń?
2. Chemia w komórce.
Małgorzata Tchórzewska – język niemiecki
1. Tajniki kuchni polsko-niemieckiej. Czy nasze gusta kulinarne są takie same?
2. Jak można ciekawie spędzić wakacje w krajach niemieckojęzycznych?
3. Czy języka niemieckiego można nauczyć sie poprzez zabawę? Inscenizacja bajki "Czerwony
kapturek" - oczywiście w języku niemieckim.
Anna Spychalska - język niemiecki
1. Sind die Einwohner von Exin tolerant?
2. Eine kleine Aufführung - "Toleranz".
3. Toleranz ist ok!
Paulina Kuberacka – język polski
1. Zwyczajni-Niezwyczajni, czyli integracja osób niepełnosprawnych w środowisku szkolnym
oraz miejskim (biuletyn informacyjny, reportaż, wystawa).
2. Nienawiść religijna Zakonu Krzyżackiego (na podstawie powieści H. Sienkiewicza
„Krzyżacy”- reportaż, przedstawienie)
3. Inny nie znaczy gorszy – Dzień tolerancji (folder z symbolami o tolerancji, wiersz, teledysk,
montaż słowno-muzyczny).
Kinga Pezacka – matematyka
1. Dane statystyczne - religia w krajach europejskich
2. Dane statystyczne - narodowości w państwach europejskich
3. Dane statystyczne - rasy ludzkie na świecie
Janina Kubalewska – wychowanie fizyczne
1. Czas wolny dawniej i dziś-więcej różnic czy podobieństw?
2. Czy niepełnosprawni też mogą być sprawni?
3. Jaką rolę pełnią ludzie starsi w społeczeństwie?

Piotr Groll – wiedza o społeczeństwie
1. Wybory demokratyczne - trudna sztuka kompromisu i tolerancji.
2. Demokracja - szkoła tolerowania odmiennych poglądów i postaw.
3. Państwo wielonarodowe - sztuka tolerowania i współistnienia różnych kultur.

Wioletta Radomska – język polski
1. „Ta nasza młodość” – subkultury: za czy przeciw?
2. Graffiti – wyraz nagromadzonych emocji. Jakich?
3. „Kto jest bez winny, niechaj rzuci kamień” – antybohater Bohaterem.

Sławomir Lorek – geografia
1. Jakie mniejszości narodowe i etniczne występują w Polsce?
2. Jak religia wpływa na rozwój gospodarczy państwa?
3. W jaki sposób powstały różne typy wybrzeży?

Monika Kantorska-Suty – język polski
1. Czy kcynianie są tolerancyjni?
2. W jaki sposób artyści zachęcają do tolerancji?

Grażyna Malerowicz - biologia
1. W jakim stopniu tolerujemy osoby niepełnosprawne?
2. Czy starość musi być okrutna?
3. Czy powinniśmy tolerować marnowanie żywności?

Grażyna Gacka - matematyka
1. Co wiemy o Platonie i jego bryłach?
2. Jakie znaczenie miała liczba 7 w starożytności, religii, matematyce i życiu codziennym?

Marlena Szymczak - religia
1. Tolerancja religijna we współczesnej Europie.
2. Wędrówka po świecie tradycji żydowskiej.
3. Inny nie znaczy obcy.
Waldemar Szmyt - fizyka
1. Wykorzystanie zjawisk i praw fizyki w medycynie.
2. Wykonywanie pracy za pomocą maszyn prostych.
3. Ekstremalne ciśnienia (wysokie góry, głębiny morskie) a zdrowie i życie człowieka.

Grażyna Szmyt - biologia
1. Czy psucie się produktów jest wykorzystywane w przemyśle spożywczym?
2. Czy żywienie ma wpływ na pracę mózgu i aktywność psychiczną człowieka?
3. Jakie tajemnice kryje świat zmysłów?
Dobromiła Siewkowska – sztuka
1. S, M, L- Jak zmieniał się ideał kobiety w malarstwie europejskim?
2. Czy i jak muzyka łączy pokolenia?
3. Muzyka bez granic - czyli w jaki sposób muzyka łączy ludzi różnych wyznań, kultur itp?
Rafał Jankowski – historia
1. Czy Kcynia w przeszłości była miastem wielu wyznań religijnych?
2. Jakie mniejszości narodowe zamieszkiwały w Kcyni do poł. XX w.
Mirosław Prusak – język angielski
1. Londyn – miasto wielokulturowe.
2. Tam, gdzie faceci chodzą w spódnicach. Odkrywanie Szkocji.
3. Ruch lewostronny i prawostronny – co nas różni od Brytyjczyków?
Wojciech Siejna – język angielski
1.
2.
3.
4.

Tolerancja na co dzień.
Czy wszystko należy tolerować, czyli o rodzajach i granicach tolerancji.
Kształtowanie u uczniów postaw tolerancji oraz poszanowania praw innych.
Tolerancja we współczesnym świecie.

Mirosława Nowakowska – wychowanie fizyczne
1. Mój pomysł na szkolne zawody - scenariusz organizacji.
2. Jak badać sprawność fizyczną?

