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SPRAWOZDANIE Z PREZENTACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 
 
 

Pierwsze koty za płoty, lub, jak kto woli, uczymy się na błędach! – 
dekalog każdego gimnazjalisty, który będzie realizował obowiązkowy projekt 
edukacyjny  

 
17 października 2011 roku wszystkie tegoroczne klasy trzecie Gimnazjum nr 12 

w Katowicach prezentowały swój dorobek, a także jego brak, co Szanowna Komisja 
bystrym oczkiem zauważyła. Bo, jak powszechnie wiadomo, przed nauczycielskim 
spojrzeniem i słuchem mało kto może się schować na godzinnej klasówce, ukryć 
swoją niewiedzę, skorzystać z pomocy naukowej (w dzisiejszych czasach do 
odszukania w popularnej wyszukiwarce internetowej), czy wreszcie zaanektować 
czyjś „dorobek naukowy”, czyjąś pracę, trud, pot i łzy!  

I tak też się stało…, część uczniów, tzw. klasowych „pasożytów”, „tasiemców 
uzbrojonych”, próbowała oszukać Szanowną Komisję i udać, że „coś” zrobiła, że 
„coś” narysowała w ostatniej chwili, czy trzymała dzielnie plakat podczas prezentacji. 
Sprytne oko i ucho doświadczonych pedagogów wykryło tych, którzy próbowali… i, 
niestety, świadectwo ukończenia gimnazjum dla wielu uczniów poczernieje 
niechlubnym zapisem świadczącym o lenistwie, braku zaangażowania, 
nieumiejętności współpracy z grupą!!! Co za wstyd! Co to za młody człowiek, 
któremu się nic nie chce!!! Nawet na kopalni go nie przyjmą, przepraszam, ta praca 
jest zbyt szlachetna, by potrzebować nierobów… Nawet do zamiatania ulic się nie 
będzie nadawał, bo też się trzeba zaangażować! 

Uważajcie, Droga Młodzieży, aby w przyszłym roku szkolnym z zapałem wziąć 
się do pracy, a nie żerować na niewinnych i tak przeciążonych nauką klasowych 
pracusiów. I TAK WAS ZNAJDZIEMY! 

A ostrzegałam, że praca będzie wykonywana przez cały rok szkolny, że 
będziemy surowo przestrzegali zasad samodzielnego wykonywania prac etc., etc…, bo 
przecież świadectwa wydawane są indywidualnie, a nie grupowo, że młodym powinno 
zależeć, bo to świetna metoda pracy! Tak, okazało się że kilkoro naprawdę świetnych 
uczniów zasługuje na wyróżnienie, np. osoby pracujące pod kierunkiem pani Smendy. 
Czy się dało wykonać coś innego, zaprezentować z głową, niebanalnie, wykorzystać 
różnorodne metody prezentacji? Oczywiście!!! Wielkie brawa, szczególnie dla pani 
Elżbiety, że potrafiła zmobilizować nawet tych, których rzadko coś może 
zainteresować.  

Kolejny ważny szczegół!!! Prezentacja, to nie spowiedź, że trzeba mówić 
wprost do ucha innemu człowiekowi. Prezentacja to przede wszystkim przedsmak 
prezentacji maturalnej z języka polskiego, to także pierwsza próba samodzielnego 
wygłaszania mów, a tak ich przecież wiele w dorosłym życiu. Mówcie więc głośno, 
wyraźnie – wcześniej wykonujcie wiele prób. Mówcie do innych, nie do siebie.  

No i rewia mody to wcale nie była, a przecież to prawie egzamin. Czasem 
odnoszę wrażenie, że dres, to Wasza druga skóra. Na rozpoczęcie roku szkolnego w 
dresie, do szkoły w dresie, do kościoła w dresie, na randkę w dresie, na ślub w 
dresie…Ciekawe, czy istnieje piżamowa wersja dresu? Taka z wielkim logo bardzo 
znanej firmy? Nie wiem, bo dresu nie posiadam. Zadbajcie więc o „dres” wyjściowy, 
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galowy, najlepiej z zaprasowanymi kantami, białą koszulą i szlachetnym krawatem…, 
a będzie milej, bardziej odświętnie. Poczujemy się nie jak na boisku, ale w szkole. 

Uwag kilka na temat sprzętu. Wiem z własnego doświadczenia, wszelkie 
nowinki techniczne okazują się nieprzydatnymi rupieciami, w obliczu powszechnej 
paniki przedegzaminacyjnej. Zacinają się w nieodpowiednim momencie, nie odczytują 
naszych pamięci, nie widzą płyt, nagrań, udają, że są niewidoczne… pamiętajcie, 
Drugoklasiści, że trzeba sprzęt sprawdzić 110 razy, nim się z niego skorzysta. 
Przynieść 15 innych notebooków, 500 własnych głośników i zadbać o dostawę prądu, 
a i tak coś wysiądzie… Przesadzam oczywiście!!! Moja wina! Zawiódł sprzęt, mogłam 
3 razy sprawdzić, ale musiałam pozamiatać podłogę, bo klasa naśmieciła!!! 

Chyba już koniec tych niedoskonałości, przestróg i wskazówek! I tak się nam 
udało! Spytajcie uczestników i opiekunów. Szczególnie opiekunów, bo to oni 
dokręcali śrubki, dbali o porządek, wykonanie prac wszelkich. Mam nadzieję, że w 
przyszłym roku szkolnym będzie jeszcze lepiej, bo już wiemy, już umiemy… 
Trzymamy za Was kciuki!!! 

 
Koordynator projektu oraz pozostała część Szanownej Komisji 

 
 
 
PS (musi się pojawić) 
Szczegółowe informacje dotyczące oceny projektów, także ku przestrodze, 

znajdziecie w zakładce Projekt edukacyjny. 


