
Tytuł projektu: 

Dziedzictwo narodowe naszym skarbem. 

Opiekunowie: Lidia Kapłon,  Bożena Lotycz , Dariusz Balicki 

 

Cele projektu: 

 Proces tworzenia izby muzealnej wpłynie na pogłębienie postaw 

patriotycznych, gdyż celem izby jest kultywowanie pamięci  historycznej 

i tradycji regionu 

 Powołanie izby muzealnej wywoła zamierzone przez autorów projektu 

uczucia dumy i szacunku, które wpłyną  na  kształtowanie pożądanych 

postaw obywatelskich młodzieży zaangażowanej w realizację projektu 

 Wzbogacanie wiedzy uczniów o historycznym wydarzeniu - odrodzeniu 

państwa polskiego 

 Rozwijanie i pogłębianie szacunku dla dokonań minionych pokoleń 

Polaków:  odnajdywanie i odkrywanie przez uczniów  pamiątek swoich 

przodków umocni w nich poczucie więzi z regionem  

 Ekspozycje izby a nawet pojedyncze eksponaty będą źródłem wiedzy dla  

uczniów na zajęciach z historii,  języka polskiego i innych przedmiotów 

 Źródła historyczne jako ślady przeszłości rozbudzają  wśród uczniów 

ciekawość – z tym większym zapałem będą oni zgłębiać dzieje Polski i 

swojej Małej Ojczyzny poszerzając swoją wiedzę historyczną  

 Kształtowanie umiejętności organizacyjnych, formowania kompozycji 

plastycznych i koncepcji technicznych oraz redagowania notek i 

historycznych opisów eksponatów. 

Uzasadnienie wyboru tematu: 

 ,,Ocalić od zapomnienia „ - utworzenie Szkolnej Izby Muzealnej 

 Proces tworzenia izby zaktywizuje młodzież uczestniczącą w projekcie  

oraz da im satysfakcję z osiągniętego efektu, jakim będzie otwarcie 

szkolnego mini – muzeum i gotowe ekspozycje 

 Szkolna izba muzealna będzie dumą naszej szkoły. Wśród zwiedzających 

będzie budzić piękne i szlachetne uczucia, będzie poglądową i ciągle 

żywą lekcją historii 



 Uroczyste otwarcie szkolnej izby muzealnej:  11 listopada w 97 rocznicę 

odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uświetnienie tego wydarzenia  

poprzez przygotowanie przez młodzież niepodległościowego występu 

artystycznego, stanowiącego element realizowanego projektu. 

 

Zagadnienia, problemy do rozważenia, do rozwiązania: 

 

 przygotowanie projektu kompozycji przestrzennej  ekspozycji izby 

muzealnej  

 dotarcie do właścicieli materialnych źródeł historycznych i przekonanie 

ich do przekazania eksponatów tworzonej izbie  

 poszukiwanie wsparcia dla naszej inicjatywy u rodziców, mieszkańców           

i samorządu lokalnego  

 szukanie inspiracji w dziełach literatury pięknej, w muzyce i malarstwie 

do stworzenia oprawy artystycznej  uroczystej inauguracji szkolnej izby 

muzealnej.  

Zadania do wykonania: 

 Zagospodarowanie zgromadzonych w szkole eksponatów muzealnych  

 Gromadzenie i segregacja tematyczna pozyskanych przedmiotów                     

o historycznej wartości 

 Przygotowanie ekspozycji, kącików tematycznych związanych z historią 

Ziemi Rokietnickiej 

 Zaprojektowanie plakatów informacyjnych i zaproszeń na uroczyste 

otwarcie izby muzealnej 

 Zredagowanie opisów eksponatów muzealnych 

 Opracowanie scenariusza występu artystycznego z okazji Święta 

Niepodległości  

 Wykonanie scenografii i  przygotowanie oprawy muzycznej występu 

 Przygotowanie się uczestników projektu do roli przewodników po izbie 

muzealnej. 

Zdobycie informacji: 

 Internet  

 ,,Zarys monografii wsi i parafii Rokietnica” -  A. Grymuza,  E. Jakubas 

 Relacje darczyńców eksponatów 

 Dzieła literackie źródłem informacji historycznej 



 Scenariusze uroczystości szkolnych  

 Śpiewnik pieśni patriotycznych. 

 

Czas wykonania projektu i termin zakończenia : 

 Wrzesień 2015 - Listopad 2015 

Kryteria i sposób oceny: 

 Kryteria WSO 

Prezentacja efektów projektu: 

 Zasadniczym efektem projektu będzie sama izba muzealna                                 

z przygotowanymi ekspozycjami 

 Uczestnicy projektu wystąpią w roli przewodników po obiekcie  

 Program artystyczny z okazji 97 rocznicy odzyskania Niepodległości 

przez Polskę dla społeczności szkolnej / lokalnej. 

 

 

 

 


