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Projekty edukacyjne 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory  

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie  

Filii w Lublińcu 

Książki: 

1. Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli  i uczniów gimnazjum, liceum 

i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna 

Wydaw. Impuls, 2004 

[gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły zawodowe] 

 

2. Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne : poradnik dla dyrektorów, 

szkolnych organizatorów i opiekunów projektów / Jacek Strzemieczny. - [B.m.] : [b.w.], 

[2010] 

[gimnazja - poradniki dla nauczycieli] 

 

3. Metoda projektów : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów / Agnieszka Mikina, 

Bożena Zając. - [B.m.] : [b.w.], [2010] 

[gimnazja - poradniki dla nauczycieli] 

 

4. Metoda projektów nie tylko w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół 

/ Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012 

[poradnik dla nauczycieli] 

 

5. O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / Mirosław 

S. Szymański. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2000 

[ogólny] 

 

 

Artykuły z czasopism: 

 

6. „Chcemy być bezpieczni w domu, w szkole i w środowisku lokalnym” : Projekt Tygodnia 

Rodziny / Bożena Golachowska, Agata Jałowiecka-Frania, Magdalena Znosko-Abratańska, 

Edyta Krześ // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2008, nr 1, s. 20-27 

[przyroda, język polski, technika, plastyka, religia, wychowanie fizyczne, informatyka, 

wychowanie do życia w rodzinie, historia, zajęcia świetlicowe, zajęcia logopedyczne, 

język niemiecki, matematyka, ścieżka prozdrowotna] 

[nauczanie zintegrowane, szkoła podstawowa klasy IV-VI] 
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7. „Smacznie i zdrowo - Jak z apetytem dbam o zdrowie” : projekt edukacyjny dla uczniów 

klasy III / Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 81-83 

[edukacja środowiskowa i plastyczno-techniczna]  

[nauczanie początkowe]  
 

8. „Stabfigurenbau” / Anna Dobrzańska, Jolanta Korczyńska // Wychowanie Techniczne 

w Szkole. - 2005, nr 1, s. 36-39 

[zajęcia artystyczne, język angielski, język niemiecki,] 

[gimnazjum] 

 

9. „Żydzi w historii prawobrzeżnej Warszawy” : kilka uwag o organizacji historycznego 

konkursu fotograficznego / Radosław Biskup  // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 6, s. 29-36 

[historia] 

[gimnazjum] 
 

10. Alfabet literacki : projekt edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej / Urszula Ferdynus // 

Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 2, s. 11-12  

[biblioteka, godziny wychowawcze] 

[szkoła podstawowa] 
 

11. Bądź bezpieczny w internecie! : pomysł na projekt edukacyjny / Anna Dobraczyńska 

// Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s. 20-27 

[biblioteka, informatyka] 
 

12. Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole – metoda projektu / Edyta Cudzik, Jolanta Wysocka // 

Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 74-87  

[nauczanie początkowe] 
 

13. Bornholm – turystyczne serce południowego Bałtyku : projekt edukacyjny zrealizowany  

w VI LO w Chełmie  / praca wykonana przez uczniów pod kierunkiem Teresy Borowskiej 

// Geografia w Szkole. – 2006, nr 6, s. 24-28  

[geografia] 

[szkoła ponadgimnazjalna LO] 
 

14. Być jak Demostenes / Agata Borek // Polonistyka. - 2009, nr 8, s. 29-34  

[biblioteka, język polski, WOS, komunikacja społeczna] 

[gimnazjum] 
 

15. Co w sercu Czacza dzieje się? - antologia twórczości uczniów / Beata Wąsik // Biblioteka 

w Szkole. – 2005, nr 6, s. 6-7 

[biblioteka, język polski, historia, informatyka, sztuka, nauczyciele wychowawcy] 

[szkoła podstawowa, gimnazjum] 
 

16. Czy mówimy dobrze po polsku? : projekt na rzecz podniesienia kultury języka dla uczniów 

klas IV i VI szkoły podstawowej / Joanna Jasińska, Agnieszka Piechnik // Biblioteka 

w Szkole. – 2007, nr 5, s. 14-15 

[biblioteka, język polski] 

[szkoła podstawowa] 
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17. Droga książki : projekt edukacyjny / Agata Nowak, Barbara Korol-Adamczyk // Biblioteka 

w Szkole. – 2004, nr 3, s. 2 

[biblioteka, język polski, plastyka, informatyka, godzina wychowawcza] 

[szkoła podstawowa] 
 

18. Ewaluacja projektu. Rodzice mile widziani w szkole / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. - 

2007, nr 2, s. 42-43 

[język polski, plastyka, muzyka, edukacja regionalna-Tatry] [ogólny] 

[LO] 
 

19. Integracja języka polskiego z innymi przedmiotami nauczania : nauczanie metodą projektu  / 

Aleksandra Bajorska-Przydatek // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 1, s. 65-70 

[historia, informatyka, język polski, sztuka, biblioteka, matematyka] 
 

20. Jak można wykorzystać metodę projektów do realizacji treści społeczno-przyrodniczych 

w klasach I-III / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 4, s. 37-51 

[nauczanie początkowe] 

 

21. Jaka jesteś, Jesieni? / Renata Drogosz // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 10, s. 8  

[nauczanie początkowe] 
 

22. Kalendarz jednego drzewa : metoda projektu / Agnieszka Depta, Katarzyna Nachtlicht, 

Lucyna Bzowska // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 19-28  

[nauczanie początkowe] 
 

23. Kilka uwag o pracy metodą projektu / Marlena Serwicka // Języki Obce w Szkole. - 2003, 

nr 1, s. 160-162 

[język niemiecki][ogólny] 

 [LO] 
 

24. Krasowy unikat na skalę europejską w Zabrzu : projekt edukacyjny do zrealizowania w ICIM 

/ Bożena Hajduga, Helena Klora // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s. 31-33 

[biblioteka] 
 

25. Kroniki koźmineckie : projekt edukacyjny / Grażyna Siewieja, Elżbieta Wawrzyniak 

// Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 6, s. 14-17 

[biblioteka, język polski, historia, plastyka, technika, nauczyciele wychowawcy świetlicy] 

[szkoła podstawowa] 
 

26. Książka to więcej niż tylko czytanie : projekt działań popularyzujących czytelnictwo wśród 

uczniów szkoły podstawowej / Justyna Frańczak // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 3, s. 13-15 

[biblioteka, język polski, wychowawcy klas, rodzice, nauczyciele nauczania 

zintegrowanego] 

 [szkoła podstawowa, nauczanie zintegrowane, klasy IV-VI] 
 

27. Ku inscenizacji Romea i Julii / Izolda Bonarek // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 35-39 

[język polski] 

[szkoła ponadgimnazjalna LO] 
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28. Las jako dar natury : propozycja projektu edukacyjnego / Małgorzata Jenorowska, Ewa 

Uznańska // Aura. - 2004, nr 10, dod., s. 3-6 

[język polski, historia, KOS, sztuka, godzina wychowawcza, wychowanie fizyczne, 

matematyka, religia, informatyka, geografia, biologia, przyroda, języki obce, LOP] 

[nauczanie początkowe, szkoła podstawowa klasy IV-VI, gimnazjum] 

 

29. Lubię baśń, ma smak... : propozycja projektu międzyprzedmiotowego dla uczniów klas IV 

szkoły podstawowej / Bożena Wierczińska // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 5, s. 20-21 

[biblioteka, język polski, język angielski, historia, plastyka, muzyka, godzina 

wychowawcza] 

[szkoła podstawowa] 

 

30. Lublin moje miasto (historia, kultura, gospodarka i społeczeństwo) : propozycja projektu 

interdyscyplinarnego / Mariusz Ausz, Anna Ausz // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 5, 

s. 55-60 

[historia, język polski, WOS, geografia] 

[szkoła ponadgimnazjalna] 

 

31. Metoda projektowa na lekcji języka niemieckiego / Hanna Babińska // Języki Obce w Szkole. 

– 2009, nr 3, s. 142-144 

[język niemiecki] 

[szkoła ponadgimnazjalna] 

 

32. Metoda projektów na lekcji powtórzeniowej z historii / Grzegorz Adamczyk // Wiadomości 

Historyczne. – 2001, nr 4, s. 227-229 

 [historia] 

 [szkoła ponadgimnazjalna] 
 

33. Metoda projektów w mojej pracy dydaktycznej / Irena Denicka // Język Polski w Gimnazjum. 

- 2000/2001, nr 4, s. 76-79 

[ogólny] 

 

34. Metoda projektów w nauczaniu historii / Grażyna Okła // Wiadomości Historyczne. 2000, 

nr 1, s. 38-44 

[historia] 

[szkoła podstawowa, gimnazjum] 

 

35. Metoda projektów w nauczaniu przyrody / Agnieszka Wołoszyn-Korczyk // Nowa Szkoła. - 

2001, nr 9, s. 44-46 

[przyroda] 

 

36. Metoda projektów w pracy nauczyciela szkoły podstawowej / Barbara Przybyło // Języki 

Obce w Szkole. – 2005, nr 2, s. 68-73 

[język angielski] 

[szkoła podstawowa] 
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37. Metoda projektów w przedszkolu / Małgorzata Sieńczewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 

2007, nr 1, s. 14-19  

 [przedszkole] 
 

38. Metoda projektów w zintegrowanym nauczaniu fizyki / Małgorzata Klisowska // Fizyka 

w Szkole. – 2000, nr 1, s. 33-37 

[fizyka, chemia, technika, matematyka, informatyka, biologia, geografia, język polski, 

historia, technika, plastyka] 

 

39. Metoda projektu jako jedna z technik nauczania i sposób realizacji ścieżek edukacyjnych / 

Małgorzata Szewczykiewicz // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 6, s. 163-168 

 [język francuski, historia, historia sztuki, geografia, język polski] 

 [szkoła ponadgimnazjalna LO] 

 

40. Metoda projektu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Aleksandra Chomiuk // Język 

Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 1, s. 21-28 

[język polski, informatyka, historia, geografia, plastyka, muzyka] 

[gimnazjum] 

 

41. Metoda projektu w aktywizowaniu uczniów / Ewa Ranoszek // Biologia w Szkole. - 2000, 

nr 4, s. 200-202 

 [chemia, biologia, geografia] 

 [gimnazjum] 

 

42. Metoda projektu w edukacji interkulturowej przyszłych nauczycieli języka francuskiego / 

Elżbieta Jastrzębska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 68-74 

[język francuski] 

[studia] 
 

43. Metoda projektu w edukacji regionalnej : przykłady z „Geografii w Szkole” / Grażyna 

Barwinek // Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 41-45 

[edukacja regionalna: geografia, przyroda, biologia, historia] 

[szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna] 
 

44. Metoda projektu w nauczaniu języka polskiego / Krystyna Krawczuk // Język Polski 

w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 3, s. 44-49 

[język polski, historia, sztuka,] 

[gimnazjum] 
 

45. Metoda projektu w nauczaniu zintegrowanym / Lucyna Uznańska-Skrzypczyk // Życie 

Szkoły. – 2006, nr 3, s. 24-27 

[nauczanie zintegrowane] 
 

46. Metoda projektu w realizacji zadań edukacji ekologicznej / Anna Florek, Joanna Wyrwas // 

Aura. - 2004, nr 8, dod., s. 1-2 

[chemia, geografia, biologia] 

[szkoła ponadgimnazjalna LO] 
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47. Miejsca pamięci związane z II wojną światową na terenie miasta i gminy Koniecpol - 

propozycja projektu / Edyta Bukowska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2011, nr 3, 

s. 27-29 

[język polski, historia][ogólny] 

[gimnazjum] 

 

48. Między biblioteką szkolną, publiczną i pedagogiczną : projekt edukacyjny dla uczniów 

gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / Anna Dorota Zdunek // Biblioteka w Szkole. - 2009, 

nr 4, s. 22-23 

[biblioteka] 

[gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna] 

 

49. Mity greckie : scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów dla klas I szkoły 

ponadgimnazjalnej / Maria Leśniak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 15-17 

[geografia, historia, wiedza o kulturze, język polski, biblioteka, technologia 

informacyjna 

[szkoła ponadgimnazjalna] 

 

50. Moja rodzina : propozycja projektu / Alicja Tyła // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 6-8 

[język polski, historia, język niemiecki, sztuka, biblioteka, wychowawcy] 

[szkoła podstawowa] 
 

51. Moje miasto w XX wieku, czyli projekt w szkole / Renada Sowada // Biblioteka w Szkole. - 

2002, nr 12, s. 13 

[biblioteka] 

[szkoła podstawowa] 

 

52. Moje rodzinne miasto europejską kuźnią talentów : propozycja turnieju / Maria Kośmicka, 

Ewa Kubiak // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 9, s. 12-15 

[biblioteka, historia, język angielski, matematyka, religia] 

 

53. Na czym polega metoda projektów i jak ją można zastosować na lekcjach języka obcego? / 

Dorota Sokołek // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 2, s. 94-96 

[język francuski] 

[szkoła ponadgimnazjalna] 

 

54. Nasz patron : projekt edukacyjny na święto patrona szkoły / Joanna Ochmann-Pszeniczna // 

Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 24-25 

[biblioteka, język polski, historia, muzyka, plastyka, matematyka] 

[szkoła podstawowa] 

 

55. Nasze Winiary* : projekt edukacyjny / Ewa Kubiak, Maria Szczepaniak // Biblioteka 

w Szkole. - 2001, nr 4, s. 8-11 

[wychowawca klasy, biblioteka, plastyka, historia, technika, muzyka, język polski, 

przyroda, informatyka, sztuka, rodzice] 

[szkoła podstawowa] 
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56. Nauczanie metodą projektu / Aleksandra Bajorska-Przydatek // Język Polski w Szkole -

Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s. 80-88 

[język polski, biologia] 

[gimnazjum] 

 

57. Nippon - Kraj Kwitnącej Wiśni : projekt o Japonii / Małgorzata Chmielewska, Lucyna Lenart 

// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 18-19 

[biblioteka, historia, plastyka, nauczyciele wychowawcy, zainteresowani nauczyciele] 

[szkoła podstawowa] 

 

58.  Od glinianej tabliczki do komputera : projekt edukacyjny z zakresu ścieżki czytelniczo-

medialnej w szkole podstawowej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9,  

s. 12-13 

[wychowawcy klas, plastyka, język polski, informatyka, technika, historia, matematyka, 

biblioteka, religia] 

[nauczanie początkowe, szkoła podstawowa klasy I-VI] 

 

59. Okolicznościowe lekcje języka polskiego : projekt metodyczny dla klas gimnazjalnych 

/ Iwona Morawska // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 12-24 

[język polski, religia] 

[gimnazjum] 

 

60. Osobliwości przyrody wysp południowego Bałtyku : projekt edukacyjny „Bornholm 2006” / 

Edyta Jóźwiakowska // Geografia w Szkole. - 2006, nr 5, s. 26-38 

[geografia, biblioteka, język polski] 

[szkoła ponadgimnazjalna, LO] 

 

61. Peron, czyli kształtowanie się nowego społeczeństwa na Pomorzu Zachodnim. Projekt 

edukacyjny / Małgorzata Machałek // Wiadomości Historyczne. - 2009, nr 6, s. 36-39 

[edukacja regionalna, historia, WOS, język polski] 

 

62. Piękna nasza Polska cała : projekt edukacyjny w 200. rocznicę urodzin Wincentego Pola 

/ Małgorzata Łopuszyńska-Ratyna, Bożena Doktór, Ewa Kołodziejczyk, Monika Olędzka-

Kozakiewicz, Urszula Sławek // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, dod. Biblioteka Centrum 

Informacji nr 2, s. 18-19 

[biblioteka, język polski, historia] 

[gimnazjum] 

 

63. Podążamy szlakiem średniowiecznych zamków, legend i rycerzy... (projekt edukacyjny dla 

gimnazjum) / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 3, s. 87-97 

[historia, religia, język polski] 

[gimnazjum] 

 

64. Podróżujemy od równika ku biegunom poznając bogactwo biosfery : scenariusz lekcji 

z wykorzystaniem metody projektu / Wiesława Pajor // Aura. - 2004, nr 8, dod., s. 3-4 

[geografia] 

[gimnazjum] 
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65. Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla : projekt edukacyjny / Irena Zalewska // Poradnik 

Bibliotekarza. – 2005, nr 11, s. 36-39 

[biblioteka] 

[szkoła ponadgimnazjalna LO] 

 

66. Pory roku / Mariola Jąder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 39-42 

[przedszkole] 

 

67. Pory roku : projekt opracowany w ramach programu Socrates-Comenius, z myślą 

o partnerskiej współpracy szkoły ze szkołami: włoską, fińską i duńską / Maria Mróz 

// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 13-17 

[godziny wychowawcze, świetlica, historia, technika, język polski, edukacja 

środowiskowa, edukacja polonistyczna, plastyka, matematyka, przyroda, wychowanie 

fizyczne, biblioteka, muzyka, katecheza] 

[szkoła podstawowa klasy II-VI] 

 

68. Potencjał projektu / Anna Wileczek // Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2002, nr 4, s. 73-79 

[język polski] 

[gimnazjum] 
 

69. Powietrze / Krystyna Raczkowska-Tomczak // Fizyka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 17-19 

[fizyka, chemia, biologia, matematyka, geografia, język angielski, język polski, historia, 

sztuka, wychowanie fizyczne, edukacja filozoficzna, edukacja prozdrowotna, edukacja 

czytelnicza i medialna, edukacja obrona cywilna, edukacja regionalna-dziedzictwo 

kulturowe w regionie, edukacja europejska 

[gimnazjum] 

 

70. Poznajemy strusie (metodą projektów) / Monika Wawer // Wychowanie w Przedszkolu. -

2005, nr 5, s. 29-34 

[przedszkole] 

 

71. Poznajemy Wielką Brytanię : projekt edukacyjny dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej / 

Ewa Czech, Aleksandra Gadula-Cocksedge, Dorota Kloszczyk, Justyna Lokajczyk-

Moszyńska, Adam Lubos // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 6, s. 25-26 

[biblioteka, język angielski, Opiekun Klubu Europejskiego] 

[szkoła podstawowa] 

 

72. Poznajmy się (propozycja działań interaktywnych) : projekt w pracy szkoły / Eugenia Peryga, 

Maria Krenzel // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 1, s. 3 

[biblioteka] 

[szkoła ponadgimnazjalna] 

 

73. Praca metodą projektów - lekcja geografii i języka angielskiego / Anna Mazurkiewicz 

// Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 2, s. 100-102 

[język angielski, geografia] 

[gimnazjum] 
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74. Praca metodą projektu / ,Magdalena Waszczuk // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 6, s. 168-173 

[język francuski] 

[szkoła ponadgimnazjalna, LO] 
 

75. Projekt „Antygona” - jak wyjść poza konwencję i uczyć podmiotowo / Andrzej Łopata // 

Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 2, s. 20-42 

[informatyka, język obcy, historia, geografia, plastyka] 

[gimnazjum] 
 

76. Projekt edukacyjny w Liceum na Miłej 7 w Warszawie / Wiesława Młynarczyk, Jacek 

Modrzejewski // Wiadomości Historyczne. – 2008, nr 6, s. 37-45 

[historia] 

[szkoła ponadgimnazjalna, LO] 
 

77. Projekt edukacyjny z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum / Janusz Korzeniowski // 

Wiadomości Historyczne. – 2009, nr 6, s. 40-44 

[historia, WOS] 

[gimnazjum] 
 

78. „Polskie monety i banknoty” : projekt dofinansowany ze środków NBP / Marlena 

Macherzyńska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2011, nr 1, s. 73-74 

[historia, muzyka, plastyka, informatyka, ekonomia] 

[gimnazjum] 
 

79. Projekt „Ekokalendarz” / Justyna Nizgorska // Aura. – 2004, nr 6, dod. nr 117, s. 8-9 

[edukacja ekologiczna] 

[gimnazjum] 
 

80. Projekt „Katyń… ocalić od zapomnienia. Częstochowskie dęby pamięci” : posumowanie 

przedsięwzięcia / Piotr Galewicz, Agnieszka Burzyńska, Rafał Piotrowski // Częstochowski 

Biuletyn Oświatowy. – 2010, nr 3, s. 7-14  

[historia, język polski, informatyka, plastyka] 

[szkoła ponadgimnazjalna] 
 

81. Projekt edukacyjny „Mądry i silny nie pali” / Mirosława Chmura, Justyna Stankiewicz 

// Nowa Szkoła. - 2003, nr 1, s. 29-30  

[profilaktyka nikotynowa, edukacja prozdrowotna] 
 

82. Projekt edukacyjny „moja miejscowość” / Aneta Watemborska // Aura. - 2004, nr 9, dod., s. 10 

[edukacja regionalna] 
 

83. Projekt edukacyjny „Bornholm 2006” w gimnazjum w Strzegomiu / Anna Figura // Geografia 

w Szkole. – 2006, nr 6, s. 32-38 

[geografia] 
 

84. Projekt edukacyjny „Książka – mój przyjaciel” w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku / 

Ksymena Żurawska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2012, nr 2, s. 70-72 

[edukacja czytelnicza] 

[gimnazjum] 
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85. Projekt edukacyjny w Liceum ma Miłej 7 w Warszawie / Wiesława Młynarczyk, Jacek 

Modrzejewski // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 6, s. 37-45  

[edukacja regionalna, historia] 

 

86. Projekt edukacyjny z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum / Janusz Korzeniowski 

// Wiadomości Historyczne. - 2009, nr 6, s. 40-44 

[wiedza o społeczeństwie] 

  

87. Projekt edukacyjny z zakresu edukacji regionalnej „Barwy mojej małej Ojczyzny” – założenia 

i cele / Sylwia Nagłowska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2008, nr 2, s. 25-26 

[edukacja regionalna] 

[szkoła podstawowa] 

 

88. Projekt europejski – Praca metodą projektów w szkole technicznej / Bernadetta Łozińska-

Zięborak // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 2, s. 178-183 

[ język niemiecki, język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia] 

 

89. Projekt jako metoda nauczania / Ewa Śliwa // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004,  

nr 5, s. 26-27,67 

[plastyka] 

 

90. Projekt jako metoda nauczania na lekcjach poświęconych twórczości Juliusza Słowackiego 

i Fryderyka Chopina / Dorota Gał // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 2, s. 13-18 

[ogólny] 

[język polski] 

 

91. Projekt przedsięwzięcia ekologicznego / Dorota Motyka // Aura. – 2004, nr 6, dod. nr 117, s. 9 

[edukacja ekologiczna] 

 

92. Projekt w nauczaniu języków obcych / Marzanna Pipan-Guzikowska // Nowa Szkoła. - 2002, 

nr 9, s. 31-35 

[język angielski] 

 

93. Projekty edukacyjne na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej / Elżbieta Wójcicka // 

Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 1-5 

[edukacja czytelnicza] 

 

94. Projekty uczniowskie / Bożena Kotecka // Fizyka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 28 

[fizyka, astronomia] 

 

95. Projekty uczniowskie jako jedna z form realizacji edukacji prozdrowotnej / Elżbieta 

Goźlińska // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - Z. 1 (2000), s. 7-16 

[edukacja prozdrowotna] 
 

96. Projekty w pracy biblioteki i szkoły / Katarzyna Olzacka // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 9, 

s. 20-21 

[Język polski, edukacja czytelnicza, edukacja przyrodniczo-krajoznawcza] 
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97. Przeżyjmy to razem z projektem „Das Bild der Anderen” i programem „Młodzież” / Ewa 

Szmidt-Sabat. // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 152-154 

[język niemiecki] 

 

98. Przysłowia na miarę gimnazjalisty / Dorota Maćkula // Język Polski w Gimnazjum. - 

2009/2010, nr 4, s. 41-50 

[język polski] 

 

99. Realizacja treści przyrodniczo-ekologicznych w klasach młodszych metodą projektu 

edukacyjnego / Beata Jędras // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2008, nr 1, s. 7-9 

[nauczanie początkowe, przyroda] 

 

100. Redagujemy czasopismo o tematyce ekologicznej : projekt edukacyjny dla gimnazjalistów / 

Irena Kulińska // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 16 

[przyroda - ekologia] 

 

101. Robinsonada - projekt edukacyjny / Elżbieta Rzepecka- Roszak // Język Polski w Szkole  

IV-VI. - 2006/2007, nr 4, s. 63-73 

[język polski] 

 

102. Sposób na projekt [koło dziennikarskie] / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. - 

2010/2011, nr 4, s. 64-83 

[język poski] 

 

103. Śladami wędrówki Stasia i Nel : projekt edukacyjny dla klasy V szkoły podstawowej / Alicja 

Maciejek // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 13-14 

[język polski] 

 

104. Świat bez uzależnień byłby lepszy : debata dla uczniów gimnazjum realizowana metodą 

projektu / Halina Błażejewska // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 13-14 

[lekcja wychowawcza] 

 

105. Świat zaklęty w barwach : scenariusz działania kulturalnego : przeznaczony dla uczniów klas 

IV-VI szkoły podstawowej / Agnieszka Wojciechowicz // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 11, 

s. 10-11 

[plastyka, zajęcia artystyczne] 

 

106. Święto książki dla dzieci : projekt edukacyjny dla klas III-IV / Agnieszka Piechnik, Joanna 

Jasińska // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 5, s. 10-11 

[język polski, edukacja czytelnicza] 

 

107. Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe - uroczystość szkolna z udziałem etnografa : II etap 

edukacyjny / Dorota Bulska, Ewa Makieła // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2004, 

nr 4, s. 76-77 

[edukacja regionalna, historia, język polski] 
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108. Tradycje świąt Bożego Narodzenia : projekt edukacyjny dla uczniów klasy V szkoły 

podstawowej / Joanna Jasińska, Agnieszka Piechnik // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 11, 

s. 11-12 

[język polski, edukacja czytelnicza] 

 

109. Troja : (projekt edukacyjny) / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Gimnazjum. - 

2007/2008, nr 1, s. 47-55 

[język polski, historia, plastyka] 

 

110. Tworzenie własnej książki w niekonwencjonalnej formie z wykorzystaniem ICIM 

/ Stanisława Fadrowska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 1, s. 28-30 

[edukacja czytelnicza] 

 

111. Tworzymy muzeum afrykanistyczne : (projekt zajęć integrujących różne przedmioty 

nauczania w kl. I-III gimnazjum) / Mirela Rubin-Lorek // Język Polski w Gimnazjum. - 

2004/2005, nr 2, s. 62-69 

[język polski, geografia, etnografia, kultura] 

 

112. W pustyni i w puszczy to książka o ... : propozycja metodyczna / Mirosława Iwasiewicz, 

Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 66-79 

[język polski] 

 

113. W świecie lektur : ogólnoszkolny projekt edukacyjny / Aldona Dawidziak, Mariola Nogaj-

Gorzyńska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 14 

[edukacja czytelnicza] 

 

114. Wdrażanie idei ekumenizmu i poszanowania dla ludzi innych kultur i wyznań : (projekt 

zrealizowany w r. szk. 2009/2010) / Urszula Antosz-Rekucka // Wszystko dla Szkoły. - 2011, 

nr 4, s. 6-7 

[katecheza] 

 

115. Wędrówka po alpejskich szlakach w czasie i przestrzeni : (projekt) / Elżbieta Świderska // 

Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s. 30-36 

[język polski, historia, sztuka, geografia, biologia] 

 

116. Wędrujemy po górach z Kornelem Makuszyńskim : założenia projektu edukacyjnego 

w szkole podstawowej i gimnazjum / Renata Piontkowska, Katarzyna Korycka // Biblioteka 

w Szkole. - 2004, nr 11, s. 12-13 

[edukacja czytelnicza] 

 

117. Wieczór Mozartowski - zajęcia przygotowane i przeprowadzone metodą projektu / Monika 

Dryjska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 4, s. 166-170 

[muzyka, język niemiecki] 

 

118. Wierzę w człowieka : projekt edukacyjny / Agnieszka Mróz, Małgorzata Wajnor // Biblioteka 

w Szkole. - 2010, nr 1, s. 10-15 

[szkoła podstawowa] 
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119. Wierzę w człowieka : projekt edukacyjny / Agnieszka Mróz, Małgorzata Wajnar // Biblioteka 

w Szkole. – 2010, nr 1, s. 10-15 

[edukacja czytelnicza, lekcja wychowawcza] 

[nauczanie początkowe, szkoła podstawowa, gimnazjum] 
 

120. Witrażowa szopka : czyli wykorzystanie metody projektów w korelacji przedmiotów - 

katecheza, plastyka i technika / Magdalena Wiśniewska, Danuta Stępińska-Sobolewska // 

Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 34-35,40-41 

[plastyka, technika, katecheza] 

[szkoła podstawowa] 
 

121. Wpływ projektu na nauczanie języka angielskiego w szkole / Katarzyna Sobieraj 

// Częstochowski Biuletyn Oświatowy. – 2005, nr 1, s. 46-47 

[język angielski] 

[gimnazjum] 
 

122. Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego w realizacji nauki o prądzie elektrycznym 

w gimnazjum / Arleta Biegańska // Fizyka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 44-47 

[fizyka, technika, sztuka] 
 

123. Z teorii i praktyki metody projektów / Barbara Klasińska // Nauczanie Początkowe. - 

2002/2003, nr 1, s. 67-73 

[ogólny] 

[szkoła podstawowa] 

[historia] 
 

124. Zadania biblioteki w zreformowanej szkole podstawowej i gimnazjum / Lidia Zyga [i in.] // 

Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 1-6 

[edukacja czytelnicza] 

[nauczanie początkowe, szkoła podstawowa, gimnazjum] 
 

125. Zamiast przewodnika : zintegrowane zajęcia terenowe na Starym Mieście w Toruniu 

/ Aleksandra Zaparucha // Geografia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 35-45 

[geografia, historia, wiedza o kulturze, język angielski, język polski, astronomia, języki starożytne] 
 

126. Zaproszenie do Solca Zdroju : projekt zajęć z edukacji regionalnej / Małgorzata Helis 

// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 12, s. 8-9 

[edukacja regionalna] 
 

127. Żydzi w literaturze i kulturze : (propozycja metodyczna) / Bożena Lysko // Język Polski 

w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 62-7 

[historia, katecheza, wiedza o społeczeństwie, geografia, plastyka, muzyka, edukacja 

regionalna] 
 

128. Metoda projektów : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Małgorzata Bzibziak 

// Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 28 
 

129. Projekt jako skuteczna metoda kształcenia : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // 

Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 12, s. 22-23 


