
CZĘŚĆ I – INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1. Dokładny adres wnioskodawcy wraz z numerem telefonu, faxem, e-mailem oraz adresem strony www:

ulica:Kochanowskiego1 telefon: 52 384 23 97
kod pocztowy: 89-200 fax: 52 384 23 97
miejscowość: Szubin e-mail: zspa@wp.pl
gmina: Szubin strona www: www.zsp.szubin.pl

2.  Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań i podpisywania umów w imieniu wnioskodawcy: 
Imię i nazwisko Funkcja Numery telefonów e-mail

Elżbieta Nowicka Dyrektor szkoły 52 384 23 97  zspa@wp.pl

CZĘŚĆ II – INFORMACJE O REALIZATORZE PROJEKTU
3. Koordynator  projektu: 

Imię i nazwisko Numer telefonu e-mail
Aneta Szudy 609848092 szudyjarek@op.pl

CZĘŚĆ III – OPIS PROJEKTU

4. Tytuł projektu:

Niebo bez tajemnic

5.UZASADNIENIE PROJEKTU:  

 Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie uczęszcza głównie młodzież ze środowisk wiejskich. Głównym 
problemem występującym w naszej placówce jest  brak zainteresowania młodzieży  naukami  ścisłymi.  Nauki  te 
sprawiają uczniom najwięcej problemów. Projekt ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży i rozwój 
sposobów aktywnego spędzania wolnego czasu. Zajęcia projektu ,,Niebo bez tajemnic’’ mają pokazać uczniom, że 
nauki przyrodnicze nie muszą być nudne i trudne,  nie polegają tylko na uczeniu się teorii i rozwiązywaniu zadań.  

1

Tytuł projektu:

Niebo bez tajemnic

mailto:zspa@wp.pl
http://www.zsp.szubin.pl/
mailto:zspa@wp.pl


Mają rozbudzić w uczniach chęć poznawania czegoś nowego,  upowszechnić wiedzę o Wszechświecie i prawach 
nim rządzących,  poszerzyć horyzonty wiedzy i rozwijać zainteresowania.  Zajęcia te pozwolą młodzieży uzyskać 
informacje na tematy związane z astronomią i uczestniczyć w ciekawych obserwacjach nieba. Będą impulsem do 
aktywnej pracy w celu pogłębiania swojej wiedzy i zainteresowań. Może nawet zachęcą do odkrywania tajemnic  
otaczającego nas Wszechświata.  Akcja informacyjna  o projekcie skierowana była do wszystkich uczniów ZSP w 
Szubinie –około 300 uczniów i z tej grupy wyłoniono 15 uczniów.   
6.REALIZACJA PROJEKTU:

 We wrześniu 2012 roku do szkół ponadgimnazjalnych wchodzi nowa podstawa programowa, która wiąże się z 
wielkimi zmianami  dotyczącymi nauczania fizyki i astronomii stąd też pomysł na ten projekt.
Celem projektu jest:
-rozbudzenie zainteresowań astronomią
-rozwijanie pasji badawczych
-poznanie możliwości obserwacji nieba
-obserwacja obiektów naszego układu słonecznego
-nauka rozpoznawania gwiazdozbiorów na nocnym niebie
- rozwój pamięci, wyobraźni i logicznego myślenia
-integracja uczniów
- poszerzenie horyzontów wiedzy
-popularyzacja nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem astronomii
-nauka fotografowania obiektów na niebie
-popularyzacja wiedzy o Wszechświecie
-odkrywanie tajemnic otaczającego nas Wszechświata

Realizacja  powyższych  zamierzeń  będzie  możliwa  po  nawiązaniu  kontaktu  z   amatorskim  obserwatorium 
astronomicznym  w  Niedźwiadach, a  następnie  odbyciu  cyklu  spotkań  z  członkami  Pałucko-Pomorskiego 
Stowarzyszenia Astronomiczno-Ekologicznego „Grupa Lokalna” w Niedźwiadach. Zaplanowano 4 takie wyjazdy – 
pikniki  astronomiczne,  na  których  uczniowie  (grupa  docelowa  15  uczniów)  będą  brać  udział  w  wykładach,  
prezentacjach  multimedialnych,  obserwacjach  nieba. Uczniowie  pod  okiem   specjalistów będą  uczyli  się 
prowadzenia obserwacji nieba,  rozpoznawania obiektów astronomicznych obserwowanych przez teleskop i ich 
fotografowania. Ponieważ fotografowanie obiektów astronomicznych nie jest rzeczą prostą zaplanowaliśmy krótki 
kurs fotografii.  Następnie zostanie zorganizowana wystawa zdjęć obiektów, które udało się uchwycić w trakcie 
kolejnych obserwacji. Wystawę tą obejrzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Trzy najpiękniejsze zdjęcia zostaną 
wyróżnione, a ich wykonawcy nagrodzeni. Dnia 21.05 kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Kosmosu w ramach 
projektu zaprosimy do naszej szkoły ,,Planetarium Nieba Północnego’’, które zaprezentuje przygotowany seans 
,,Wszechświat wokół nas” i ,,Wędrówki po niebie” dla pozostałych uczniów szkoły (grupa docelowa – 90 uczniów).  
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W  ramach  obchodów  tego  święta  zorganizowany  będzie  również  konkurs  wiedzy  astronomicznej.  Na  koniec 
realizacji projektu   zaplanowany został wyjazd do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik (grupa docelowa – 15 
uczniów).   
        

7.W JAKI SPOSÓB PROJEKT PRZYCZYNI SIĘ DO PROMOCJI POWIATU NAKIELSKIEGO:
 Z  każdych  podjętych  działań  na  stronie  internetowej  szkoły  oraz  w  prasie  lokalnej   będzie  umieszczona  
informacja,  że  dzięki  wsparciu  powiatu  uczniowie  mają możliwość  rozwijania  swoich  zainteresowań  poprzez 
zajęcia z projektu. 
Planetarium w Niedźwiadach znajduje się na terenie powiatu nakielskiego i znane jest astronomom i miłośnikom 
astronomii w całej Polsce.

8.PLANOWANE EFEKTY:

Planowanym efektem projektu  jest  zafascynowanie  uczniów astronomią  i  zachęcenie  do pogłębiania  wiedzy i 
zainteresowań.  Wyjazdy  do  Niedźwiad   wpłyną  również  na  integrację  uczniów  i  aktywne  działanie.  Zachęcą 
młodzież do spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny. Uczniowie polubią fizykę i astronomię.
          

9.Co uda się osiągnąć w efekcie realizacji projektu? 

-Cykliczne  spotkania  przyczynią  się  do  zagospodarowania  wolnego  czasu  i  umożliwią  uczniom  przeżycie 
niezapomnianych chwil podczas nocnych obserwacji nieba
-Uczniowie nauczą się rozpoznawać gwiazdozbiory , gwiazdy i możliwe planety na niebie
-nauczą się fotografować możliwe do obserwacji obiekty
-przeanalizują ruch obiektów na sklepieniu niebieskim
-zorganizują wystawę fotografii dla pozostałych uczniów szkoły  
-będą uczestnikami nauki przez zabawę
- zgłębią wiedzę astronomiczną, która do tej pory była dla nich wielką tajemnicą 

10.Planowana data rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu:

            1.03.2012 roku                                                                                           30.10.2012roku
                

11.Harmonogram projektu spójny z opisem działań. 

Działania (z rozbiciem na poszczególne miesiące):

Osoby 
odpowiedzialne 
za poszczególne 

3



działania:

MARZEC:
-przeprowadzenie akcji promującej projekt – spotkanie wprowadzające
-nawiązanie kontaktu z obserwatorium w Niedźwiadach i ustalenie sposobu 
przeprowadzania zajęć

Aneta Szudy

KWIECIEŃ:
1.
-wyjazd do Niedźwiad w celu obserwacji nieba 
-wykład  i prezentacja multimedialna przygotowanej przez PPSAE
-organizacja ogniska i pieczenie kiełbasek 
-obserwacja nieba 
2.
-przeprowadzenie krótkiego kursu fotografii nieba

Aneta Szudy

MAJ
-wyjazd do Niedźwiad w celu obserwacji nieba
-wykład i prezentacja multimedialna 
-zapoznanie z budową teleskopu
-fotografowanie nieba 
-konkurs wiedzy astronomicznej
-organizacja obchodów Światowego Dnia Kosmosu
-pokazy przenośnego planetarium dla całej szkoły

Aneta Szudy

CZERWIEC
- wyjazd do Niedźwiad w celu obserwacji nieba
-wykład i prezentacja multimedialna
-rozegranie meczu siatkówki 
-obserwacja nieba
-fotografowanie nieba
-obserwacja plam, perturbacji i innych zjawisk na Słońcu

WRZESEŃ

Aneta Szudy

Aneta Szudy
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-nabór nowych członków –uczniowie klas pierwszych
-przygotowanie wystawy zdjęć zrobionych w trakcie kolejnych wyjazdów i wyłonienie 
trzech najlepszych zdjęć
-wyjazd integracyjny do Niedźwiad
-wykład i prezentacja multimedialna
-zorganizowanie ogniska
-opowieści o niebie przy ogniu
-rozpoznawanie oraz nauka poszukiwania meteorytów
PAŹDZIERNIK
-wyjazd  do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik

Aneta Szudy

12.Czy w Państwa projekt będą zaangażowani partnerzy? 
√   TAK  

Partner: Zakres i formy współpracy:
Pałucko-Pomorskie 
Stowarzyszenie Astronomiczno-
Ekologiczne w Niedźwiadach

Wykłady ,prezentacje i udostępnienie sprzętu obserwatorium

Planetarium Nieba Północnego Kurs fotografii, prezentacja  pokazu astronomicznego w szkole 

13. Czy zaangażujecie Państwo wolontariuszy w realizację projektu?
√     TAK  

14. W jaki sposób włączą Państwo wolontariuszy w realizację projektu?
Pomogą w organizacji akcji promującej zajęcia pozalekcyjne, zaangażowani będą do zakupu prowiantu na ogniska 
i pomogą w przygotowaniach wystawy zdjęć i obchodów Światowego Dnia Kosmosu.

   15.Czy działania podjęte w ramach projektu będą kontynuowane? Jeśli tak, to w jaki sposób?
√  TAK  

Będziemy  obserwować niebo przy użyciu własnych narzędzi typu lornetki i małe teleskopy. Zorganizujemy 
wycieczkę do planetarium do Torunia. Będziemy współpracowali z Planetarium Nieba Północnego w Niedźwiadach.
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