
Rozmowa z Dominikiem Murzynowskim-
stypendystą z ID Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Dąbrowskiej w Płocku 

Czego dotyczy Twój projekt badawczy Krzywe stożko
we, powierzchnie prostokreślne i... obrazy nicią tworzone? 

To projekt matematyczny. Dotyczy badań nad krzywymi 
i powierzchniami, które można narysować z linii prostych, 
szczególnie krzywymi stożkowymi, czyli takimi, które mo
żna zobaczyć po przecięciu stożka. Realizuję go w formie 
prezentacji różnych obrazów, przedstawiających powierzch
nie prostokreślne narysowane przy użyciu igły i nici. 

Skąd pomysł na taki właśnie projekt? 
Prawdę mówiąc, zarys pomysłu na projekt dała mi moja 

nauczycielka. Moją rolą było wcielenie go w życie. 

Czy masz okazję wykorzystywać wiedzę zdobytą pod
czas prowadzenia projektu? 

Poza matematyką interesuję się informatyką. Problem 
powierzchni prostokreślnych może być wykorzystany do 
modelowania powierzchni trójwymiarowych. 

Czy stypendium, które otrzymujesz, pomogło Ci w re
alizacji Twoich badań oraz nauce? 

Tak, w dużym stopniu. Ze stypendium finansuję sprzęt 
komputerowy, wyjazdy oraz rzeczy bardziej prozaiczne, 
jak ogromne ilości papieru. 

W jakich konkursach, olimpiadach itp. brałeś udział? 
W tym roku była to jedynie Olimpiada Matematyczna. 

W gimnazjum brałem udział w Olimpiadzie Matematycz
nej Gimnazjalistów, Olimpiadzie Informatycznej Gimna
zjalistów, konkursach wojewódzkich z chemii, fizyki. 

Czym jeszcze się interesujesz? 
Programuję dla zabawy i utrzymania formy. Poza tym lubię 

oglądać filmy (głównie sensacyjne i kryminały). Gram na 
komputerze - najchętniej w gry RPG oraz zręcznościowe. 

ROLA NAUCZYCIELA-
OPIEKUNA STYPENDYSTY 

Nauczyciel - opiekun stypendysty sprawuje dydaktyczną 
opiekę nad uczniem. Pomaga mu dobrze wykorzystać sty
pendium i na bieżąco monitoruje jego osiągnięcia edukacyj
ne, prowadząc indywidualną ścieżkę rozwoju edukacyjnego 
ucznia. .- » 

Opiekun wraz z uczniem tworzą Indywidualny plan rozwoju . 
edukacyjnego ucznia, z którego przygotowują sprawozdanie 
okresowe i na zakończenie programu stypendialnego przeka
zuje sprawozdania z realizacji tego planu do odpowiedniego 
Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Dosko
nalenia Nauczycieli. 

Nauczyciel może objąć swoją opieką dydaktyczną nie więcej 
niż pięciu stypendystów. Za swoją pracę otrzymuje jednorazo
we wynagrodzenie w wysokości 1000 zl brutto. 

Najciekawsze 
projekty edukacyjne 
z ubiegłego roku szkolnego 
realizowane w ramach Regionalnego 
programu stypendialnego 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych: 
1. Uczeń liceum z Pułtuska: Matematyka narzędziem w rękach fizy

ka, wykorzystanie metod matematycznych do analizy problemów 
fizycznych; 

2. Uczeń gimnazjum z Mińska Mazowieckiego: Czy i w jaki sposób 
można modelować przyrodę?; 

3. Uczennica liceum z Ostrołęki: Promocja zdrowia profilaktyki -
chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem się; 

4. Uczeń z zespołu szkół ponadgimnazjalnych z Siedlec: Teorie 
mikroświata i makroświata 

5. Uczeń gimnazjum z Legionowa: Mózg - najgenialniejsza kon
strukcja na świecie; 

Rozmowa z Ireną Brzozowską -
nauczycielką z III Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Dąbrowskiej w Płocku 

Opracowanie na podstawie materiałów z Departamentu 
Edukacji Publicznej i Sportu UMWM - Hanna Maliszewska 

Nad jakim projektem sprawuje 
Pani opiekę? 

To projekt edukacyjny pod tytułem 
Krzywe stożkowe, powierzchnie pro
stokreślne i ... obrazy nicią tworzo
ne. Ma on charakter badawczy, obej
muje zbieranie, analizowanie i selek
cjonowanie informacji, rozwiązywa
nie problemów i prezentowanie wy
ników. Istotą realizowanego projektu 
jest wszechstronny rozwój ucznia 
poprzez wdrażanie do procesu samo
kształceniowego, zwiększenie samo
dzielności oraz kształtowanie umie
jętności matematycznych, informa
tycznych i językowych, niezbędnych 
do dalszego rozwoju uzdolnień i za
interesowań. 

Czy miała Pani wpływ na wy
bór projektu przez ucznia? 

Wszystkie aspekty rozwoju zain
teresowań i uzdolnień stypendysty, 
jego potrzeb i możliwości są pod
dawane przemyśleniom, a potem 
dyskusji nad planem i wykona

niem. Wybór projektu nastąpił po 
selekcji informacji, pomysłów 
i propozycji ze strony stypendysty. 
Jako opiekun służyłam radą w za
inicjowaniu projektu i pomocą 
w realizacji (np. hospitowanie 
wszystkich zajęć prowadzonych 
przez ucznia z gimnazjalistami lub 
młodzieżą licealną). Wykonanie 
poszczególnych zadań uwzględnia
ło także ewaluację i modyfikację. 

Czy prowadzenie projektu jest 
dla Pani obciążeniem? 

Praca z uczniem uzdolnionym 
i zainteresowanym swoim rozwo
jem od zawsze towarzyszyła moim 
poczynaniom zawodowym i była 
dla mnie przyjemnością. Prowa
dzenie projektu stwarza możliwość 
realizacji wcześniejszych pomy
słów i jest inspiracją do nowych. 
Zarówno obecny stypendysta Do
minik Murzynowski, jak i poprzed
ni - Krzysztof Opolski mogli urze
czywistniać swoje „matematyczno-
-informatyczne" dążenia. A to dla 

mnie, ich opiekuna dydaktycznego, 
jest najbardziej istotne. 

Czy Pani zdaniem uczniowie . 
stypendyści są motywacją dla in
nych do nauki i szukania zainte
resowań? 

Uczniowie stypendyści nie tylko 
dbają o własny rozwój, ale ochoczo 
dzielą się swoją wiedzą i umiejętno
ściami z młodzieżą poprzez prowa
dzenie zajęć pozalekcyjnych i po
zaszkolnych. Chętnie angażują się 
w poszukiwanie i inspirowanie in
nych uczniów do rozwijania ich 
uzdolnień. Często pomagają im w re- | 
alizacji pomysłów i motywują do szu
kania odkrywczych zainteresowań. 

Pomoc innym, zaangażowanie 
w ich rozwój oraz dzielenie się 
wiedzą i umiejętnościami ubogaca 
samych stypendystów, przynosi im 
satysfakcję i motywuje do dalszego 
rozwoju. I kto na tym więcej ko
rzysta? O to trzeba już zapytać sa
mych stypendystów. 
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