Tematy projektów edukacyjnych 2015/2016
1. Dlaczego warto odwiedzić Świdnicę? Co pokazałbym turystom anglo- i niemieckojęzycznym?
2. Jak Amerykanie przeprowadzają amerykanizację polskiego społeczeństwa bez zaboru?
3. Jakie znaczenie mają szopki w symbolice świąt Bożego Narodzenia?
4. Jak stereotypy wpływają na naszą ocenę innych narodów?
5. Czy w Świdnicy i okolicach można realizować swoje pasje sportowe?
6. W jaki sposób idea olimpijska była realizowana kiedyś, a jak realizowana jest współcześnie?
7. Dlaczego warto słuchać muzyki klasycznej?
8. "Bez znajomości języków obcych człowiek czuję się gorzej niż bez paszportu” - czy słowa
9. A.Czechowa są nadal aktualne?
10.W jaki sposób zbudować zegar słoneczny?
11.W jaki sposób liczono dawniej, a jak liczy się dziś?
12.Czy droższe produkty są lepsze?
13.Jak wyglądałoby życie na Ziemi bez Słońca?
14.Dlaczego organizmy żywe wyszły na ląd?
15.W jaki sposób utrwalano obraz dawniej, a jak robi się to dziś?
16.W jaki sposób działa reklama?
17.Dlaczego kompas wskazuje północ?
18.Kiedy dzieci najszybciej rosną?
19.Dlaczego hip-hop jest popularny wśród młodzieży?
20.W jaki sposób ubiór nasze odzwierciedlać nasze zainteresowania?
21.Z jakimi budowlami Świdnicy związane są ciekawe, lecz nieznane historie?
22.W jaki sposób żyć bez telewizora i komputera?
23.W jaki sposób wykorzystać kolorystykę, aby życie było łatwiejsze i przyjemniejsze?
24.Dlaczego warto zbierać surowce wtórne?
25.Co się zmieniło w moim mieście na przestrzeni 100 lat?
26.Dlaczego kolędy podnoszą nastrój świąteczny?
27.Jaka jest symbolika gotyckiej katedry na przykładzie katedry świdnickiej?
28.Co można byłyby zrobić, aby Świdnica stała się miastem marzeń?
29.Sporty ekstremalne – gdzie leży granica między brawurą a rozsądkiem?
30.Dlaczego warto oszczędzać energię?
31.Jak wyglądał kult pogański na Ślęży?
32.Czy utwory literatury klasycznej mogłyby stać się przebojami rockowymi?
33.Czy jestem bezpiecznym internautą?
34.Czy współczesna muzyka polska jest lepsza niż zagraniczna?
35.Odkrywcy kina niezależnego – dlaczego warto oglądać filmy niekomercyjne?
36.Świadkowie teraźniejszości – dlaczego warto utrwalać rzeczywistość?
37.Kiedy graffiti jest sztuką, a kiedy wandalizmem?
38.W jaki sposób zostać świadomym konsumentem?
39.Czy świdnickie cmentarze to dowód na wielokulturowość mojego miasta?
40.W poszukiwaniu siebie – czy sztuka-teatr wpływa na rozwój wrażliwości młodego człowieka?
41.W jaki sposób reklama wpływa na życie ludzi?
42.Które niedostrzegane na co dzień fragmenty miasta mogą fascynować i dlaczego?

43.W jaki sposób woda wpływa na życie człowieka?
44.Dlaczego bez atomu nie byłoby Ziemi?
45.Dokąd mogłyby nas poprowadzić ścieżki rowerowe w naszej okolicy?
46.Co by było, gdyby świat byłby jedną wielką Anglią?
47.Jak dieta i aktywność fizyczna wpływają na człowieka?
48.Czy Niemcy kojarzą nam się tylko z II wojną światową?
49.Jak organizmy przystosowują się do opanowania różnych środowisk?
50.Anglia i kraje anglojęzyczne – czy ich język jest taki sam?
51.Telefon komórkowy – przyjaciel czy wróg człowieka?
52.W jaki sposób można poprawić kondycję świdnickiego sportu?
53.Niemcy i kraje niemieckojęzyczne – czy ich język jest taki sam?
54.Jak polska młodzież ubierała się dawniej, a jak dziś?
55.Zagrożenia czyhające na współczesną młodzież
56.Leparkour – moda XXI wieku
57.Początki filmu i jego historia
58.Każdy może zostać programistą – podstawy programowania w C++
59.Czy władcy starożytnego Rzymu mieli prawo do prywatności?
60.Świdnica dawniej i teraz
61.Zjawiska paranormalne czy jeszcze niewyjaśnione fakty naukowe?
62.Jak prowadzić zdrowy tryb życia
63.Jak osiągnąć sukces?
64.Stereotypy o innych krajach europejskich
65.Historia olimpijskich dyscyplin sportowych
66.Portal ucznia
67.Pasjonujący świat bogów greckich
68.Motoryzacja – moje hobby
69.Znane sylwetki polskich sportowców jako czynnik kształtujący pozytywne postawy wobec
wśród dzieci i młodzieży
70.Wizerunek matki/ojca w różnych tekstach kultury
71.Choroby kręgosłupa nie są dziedziczne – pracujemy na nie sami
72.Kultura wybranego kraju
73.Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i samopoczucie człowieka
74.Wpływ treningu na wydolność fizyczną.
75.Różne oblicza miłości- motyw miłości w literaturze i nie tylko
76.Marzenia a możliwości. Jaki zawód chciałbym wykonywać w przyszłości? - charakterystyka
danego zawodu
77.Aktywność fizyczna - rola i znaczenie w życiu człowieka. Formy ruchu dla różnych grup
wiekowych- analiza wybranych dyscyplin sportowych
78.Znani, lubiani i podziwiani, czyli spotkanie z ciekawymi świdniczanami
79.Promieniotwórczość - ratunek czy zagrożenie dla człowieka?
80.Taniec jako jeden z elementów aktywności ruchowej dzieci i młodzieży
81.Sekrety układu krążenia
82.Galeria świdnickich sportowców

83.Na czym polega szowinizm gatunkowy oraz w jaki sposób możemy wpłynąć na zmianę
podejścia ludzi do zwierząt?
84.Produkty żywnościowe wspomagane witaminami – ich wpływ na organizm człowieka.
85.Jak myśl ludzka zmieniała świat?
86.Gry komputerowe i ich wpływ na życie człowieka
87.Uzależnienia XXI wieku wśród młodzieży
88.Skąd się biorą złudzenia optyczne w przyrodzie?
89.Stworzenie układu tanecznego z różnych form aktywności ruchowej
90.Jak narodził się teatr?
91.Żołnierze wyklęci
92.Poznajemy tajniki mózgu, aby lepiej dbać o niego
93.Znaczenie emotikonów we współczesnej komunikacji
94.Kobiety niezwykłe
95.Uczniowie mogą zaproponować również swoje pomysły tematów projektów edukacyjnych
lub zaczerpnięte z internetu

