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SCENARIUSZ PROJEKTU

HISTORIA ŻYDÓW OLKUSKICH A KULTURA ŻYDOWSKA

Plan działania

1. Ustalając cel pracy, pamiętałyśmy, aby był jasno sprecyzowany i bliski dla uczniów, a
zadania zrozumiałe.

2. Poinformowałyśmy o celach projektu:

• poznanie kultury żydowskiej (religii, zwyczajów, świąt i uroczystości, stroju,
narodowych potraw),

• zapoznanie z historią Żydów olkuskich (Żydzi a historia Olkusza, olkuski holocaust,
śladyżydowskie w dzisiejszym Olkuszu),

• „ mała ojczyzna” to również Kraków - żydowski Kazimierz w Krakowie,
• wzbogacenie zbiorów biblioteki szkolnej o bibliografię i książki związane z tematyką

żydowską i regionalną.

3. Dokonałyśmy podziału na grupy. Praca grupowa polega na tym,że w skład grup
wchodzi po kilku uczniów złączonych wspólnym zadaniem. Niezaprzeczalnym
walorem pracy grupowej jest zwiększenie wiedzy i doświadczeń w grupie; ta forma
aktywności uczniów dostarcza bodźców aktywizujących i sprzyja uspołecznieniu
uczestników. Praca naszych grup jest zróżnicowana, gdyż polega na wykonywaniu
przez grupy różnych zadań, które składają się na pewną całość, a uzyskane wyniki
będą przedmiotem prezentacji.

Ta forma pracy pozwoli nam na zrealizowanie następujących celów:

• zaspokojenia potrzeb rozwojowych uczniów związanych z aktywnością
poznawczą, społeczną, emocjonalną i artystyczną;

• uczenia się od siebie nawzajem;
• uczenia się podejmowania decyzji samodzielnych i uzgodnionych

w wyniku negocjacji;
• rozwijania umiejętności współpracy, współodpowiedzialności,

współdziałania;
• stworzenia szansy na przełamanie nieśmiałości niektórych uczniów;
• aktywizowania uczniów;
• zachęcania do twórczych poszukiwań podczas rozwiązywania problemów.



Z pracy w grupach wynikają korzyści dla ucznia, gdyż ta metoda:

• rozwija wiarę we własne możliwości;
• sprzyja podejmowaniu nowych zadań;
• daje więcej okazji do posługiwania się językiem jako instrumentem

uczenia się( czytanie, mówienie, słuchanie, pisanie);
• umożliwia wzajemne uczenie się uczniów;
• daje możliwość dzielenia się pomysłami i doświadczeniami;
• stwarza możliwość doskonalenia kompetencji komunikacyjnych;
• zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa;
• kształci umiejętność współpracy i współdziałania;
• uczy pełnienia ról;
• uczy tolerancji,życzliwości, uwrażliwia na innych;
• zwiększa odpowiedzialność za siebie i innych;
• uczy przestrzegania przyjętych zasad.

Walorami wychowawczymi pracy w grupie jest rozwijanie poczucia wspólnoty
i współdziałania z zespołem, co przeciwdziała rozwojowi skłonności
egoistycznych i egocentrycznych kształtujących się w pod wpływem
współzawodnictwa indywidualnego.1

„ Niepowodzenie zespołowe jest mniej przykre niż indywidualne, a porażka
doznana przez grupę nie wytwarza poczucia mniejszej wartości, będącego nieraz
następstwem niepowodzeń szkolnych”.2

4. W realizacji projektu biorą udział uczniowie klas I i III, których zainteresowała
tematyka związana z kulturą żydowską i historią Żydów w naszej miejscowości.
Przy podziale uczniów na grupy brałyśmy pod uwagę wiek, ale także zróżnicowane
zdolności i zainteresowania uczniów. Stworzyłyśmy grupy zadaniowe
( nie zastosowałyśmy jednak jednego kryterium). Uwzględniłyśmy również kryterium
tworzeniagrup koleżeńskich, ponieważ wiemy, że taki układ daje uczniom poczucie
bezpieczeństwa. Pamiętałyśmy również o tym,że:

• zadania dla zespołu muszą być jasno sprecyzowane,
• muszą zostać ustalone zasady uczestnictwa członków w pracy swojego zespołu

oraz powinny zostać sprecyzowane oczekiwania nauczyciela pod adresem zespołu,
• nauczyciel powinien wdrażać do planowania, organizacji i współpracywszystkich

członków zespołu,
• musi stwarzać okazje do zintegrowania się zespołu,
• musi przestrzegać zasad demokratycznego kierowania zespołem,
• powinien stwarzać takie sytuacje, w których każdy członek będzie potrzebny

zespołowi ze względu na posiadane umiejętności.3



5. Po ustaleniu grup kolejnym etapem był przydział ról: lidera, sprawozdawcy,
sekretarza oraz osoby wyznaczonej do kontaktu z nauczycielem( contact person), ale
oczywiście wszyscy pracują na równych prawach. Zadania do pełnienia
poszczególnych ról uczniowie znają z lekcji języka polskiego.

6. Następnie wspólnie ustaliliśmy zasady, jakie obowiązywać powinny w pracy
grupowej, by przynosiła efekty.

Regulamin pracy grupowej:

• Wszyscy przestrzegają przyjętych zasad.
• Potrafią rozdzielić pracę między sobą.
• Wszyscy mają równe prawa.
• Wszyscy powinni być dla siebie mili,życzliwi i powinni pamiętać

o zasadzie tolerancji.
• Wszyscy powinni wywiązywać się w terminie z przyjętych

na siebie obowiązków.

Uświadomiłyśmy uczniom,że praca w grupie przynosi efekty i daje zadowolenie jej
uczestnikom, gdy:

• uczestnicy negocjują, wspólnie podejmują decyzje i współdziałają ze sobą;
• każdy ma prawo do wypowiadania swoich myśli;
• wszyscy wiedzą, co mają robić;
• wszyscy są zaangażowani;
• w grupie panuje przyjazna atmosfera;
• wszyscy przestrzegają przyjętych zasad;
• potrafią rozdzielić role i pracę między sobą.

Zawarłyśmy z uczniami kontrakt ( załącznik nr 1).



ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

I ETAP - OKREŚLENIE TEMATU PROJEKTU

TEMAT OGÓLNY: HISTORIA ŻYDÓW OLKUSKICH A KULTURA
ŻYDOWSKA

II ETAP - PRZYGOTOWANIE INSTRUKCJI

Przygotowałyśmy instrukcję, pamiętając o tym, aby zawierała wszystkie informacje
ważne dla treści i formy realizowanego projektu, gdyż uczniowie muszą wiedzieć, co i jak
mają wykonać, aby ich produkt był najwyższej jakości oraz jakie są kryteria oceniania
projektu.

Każda instrukcja powinna zawierać:

- temat projektu oraz jego cele, ewentualnie tematy szczegółowe,

- zadania, które uczniowie mają wykonać, aby osiągnąć cele,

- źródła, do których należy sięgnąć przy zbieraniu informacji,

- termin prezentacji oraz terminy konsultacji,

-określenie sposobu i czasu prezentacji,

- kryteria oceny projektu.



PROJEKT

HISTORIA ŻYDÓW OLKUSKICH A KULTURA ŻYDOWSKA

1. Celem projektu jest poznanie historiiŻydów olkuskich, kultury żydowskiej oraz
wykonanie tematycznych albumów, opracowanie bibliografii i wzbogacenie
biblioteki o książki związane z tym tematem.

2. Projekt będzie realizowany w grupach. Każda grupa wybierze i wykona jeden
z albumów, które stworzą jedną całość:

• HistoriaŻydów olkuskich.
• Żydzi olkuscy w czasie II wojnyświatowej.
• Słownik terminów związanych z kulturą judaizmu.
• Przewodnik po krakowskim Kazimierzu.
• Album kulturyżydowskiej:

a) religia
b) zwyczaje i obrzędy
c) kuchniażydowska.

3. Album przygotowany przez grupy musi zawierać:

• tytuł ( ewentualnie podtytuł),
• treść:

a) słownik powinien zawierać alfabetyczny układ haseł wraz
z ich objaśnieniami.

b) album powinien zawierać ilustracje, fotografie, mapy, wykresy
opatrzone komentarzem, może być fragment wywiadu i rys
historyczny.

4. Przygotowując album lub słownik, należy wykorzystać kilka spośród podanych
poniżej źródeł informacji:

• wywiady z autorami opracowań, pracownikami PTTK-u,
• rozmowy z mieszkańcami,
• fotografie, rysunki,
• informatory, biuletyny wydane przez lokalną prasę,
• artykuły z prasy lokalnej,
• mapki, plany Olkusza,
• informacje i zdjęcia z odbytych wycieczek.



5. Terminy:

Dokładnie wypisałyśmy etapy działania. Określiły śmy czas ich realizacji oraz to, kto
i za co jest odpowiedzialny.

Zaproponowałyśmy uczniom skorzystanie z następującej tabeli pomocniczej.

Szczegółowe zadania
do wykonania

Grupa
Osoba
odpowiedzialna
(lider)

Przewidywane efekty
- forma prezentacji

Termin
wykona
nia
zadania

1. Wycieczka po Olkuszu:

- zwiedzanie muzeum,
- wizyta w PTTK – u,
- zwiedzanie starego

cmentarza
żydowskiego.

Wszystkie
grupy

Nauczyciele - sprawozdanie,
- zdjęcia,
- uzupełnienie

bibliografii

2. tydzień
grudnia

2. Obejrzenie filmu pt.
„Skrzypek na dachu”
połączone z prelekcją
nauczyciela na temat
kultury żydowskiej.

Wszystkie
grupy Nauczyciele

- sprawozdanie
z filmu,

- zdjęcia

3. Opracowanie słownika
terminów kultury
żydowskiej:

- strona tytułowa,
- najważniejsze pojęcia

związane
z kulturą judaizmu,

- alfabetyczny układ
haseł z krótkim
artykułem hasłowym,

- mogą być ilustracje
i zdjęcia.

Grupa I
Lider
Contact person

- sprawozdanie
z pracy nad
słownikiem,

- ekspozycja
słownika w czasie
prezentacji, próba,

- zilustrowanie
haseł ( forma
plastyczna, strój )

Do końca
lutego

4. Wykonanie albumu
„OlkuscyŻydzi”:



a) historia Żydów
do czasu II wojny
światowej
( opracowanie mapy,
wykresów ),

b) Żydzi w czasie II wojny
światowej

- rys historyczny,
- Holocaust Żydów

olkuskich,

c) ślady kultury żydowskiej
we współczesnym Olkuszu.

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Lider
Contact person

Lider
Contact person

Lider
Contact person

- mapa,
- spis statystyczny

ludności olkuskiej
z uwzględnieniem
ludności
żydowskiej,

- wywiad,
- sprawozdanie

z pracy grupowej,
- zdjęcia ze starego

cmentarza
żydowskiego,

- mapa –
pozostałości
kultury
żydowskiej we
współczesnym
Olkuszu,

- ilustracje.

Do końca
lutego

5. Wykonanie albumu
zawierającego
najważniejsze informacje
dotyczące religii,
obrzędów, kuchni
żydowskiej (ilustracje
opatrzone komentarzem),

• Religia

• Zwyczaje, obrzędy i strój

• Kuchniażydowska

Grupa V

Grupa VI

Grupa VII

Lider
Contact person

Lider
Contact person

Lider
Contact person

- muzyka,
- prace plastyczne,
- prezentacja stroju

żydowskiego,

- drama,
- zdjęcia,
- muzyka, taniec,

- degustacja
przygotowanych
potraw,

- krótka
charakterystyka
kuchni
żydowskiej,

- przygotowanie
stołu szabasowego

Do końca
lutego



6. Wycieczka do
Kazimierza
Krakowskiego:

- elementy
architektury,

- poznanie dzielnicy
żydowskiej,

- zwiedzanie Muzeum
Historycznego Starej
Synagogi

Wszystkie
grupy

Nauczyciele

- sprawozdanie
z wycieczek,

- zdjęcia,
- film - video

Początek
marca

7. Wykonanie albumu

Grupa VII Lider
Contact person

- mapa Kazimierza
Krakowskiego,

- zdjęcia opatrzone
krótkim
komentarzem,

- prace plastyczne.

Do
połowy
marca

III ETAP - PRACA NAD PROJEKTEM

Uczniowie zapoznają się z podaną literaturą, sporządzają notatki, dokonują selekcji
wiadomości, poszukują informacji w olkuskim oddziale PTTK-u i Urzędzie Miasta.
Następnie przeprowadzają wywiady, wraz z nauczycielami uczestniczą w wycieczce
po Olkuszu( cmentarzżydowski, muzeum, PTTK), robią zdjęcia, wykonują ilustracje,
opracowują mapy, wykresy, gromadzą materiały przydatne do wykonania albumów
i słowników.

IV ETAP - PREZENTACJA PROJEKTU

W ustalonym dniu odbędzie się prezentacja albumów, słowników, fotografii
przygotowanych przez grupy. Wezmą w niej udział zaproszeni goście: przedstawiciele
PTTK-u, Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, członkowie Szkolnego Klubu Europejczyk, Rodzice
oraz uczniowie.



Prezentacja będzie miała charakter wystawy. Każda grupa otrzyma swój stolik, na którym
rozłożone zostaną albumy, słowniki, zdjęcia i w ciągu 5 minut będzie mogła zaprezentować
efekty swojej pracy.
Można przeczytać najciekawsze fragmenty sprawozdań, przygotować potrawę oraz jej
degustację, zaprezentować strój, metodą dramy przedstawić obrzęd( zwyczaj), „ oprowadzić”
po Kazimierzu krakowskim lub dawnym Olkuszu, opowiedzieć o przygodzie związanej
ze zbieraniem materiałów.

V ETAP - OCENA

Opracowanie projektu i jego późniejsza realizacja stanowi dla nas znakomitą okazję
do podjęcia próby urzeczywistnienia we własnej praktyce zmiany w ocenianiu, wyrażającej
się stopniowym odchodzeniem od „pomiaru” końcowego rezultatu w kierunku przekazywania
informacji słownej o procesie uczenia się. Przyjęte przez nas kryteria oceniania
charakteryzują się:

� autentycznością ( wymagają od ucznia korzystania z wiedzy w sytuacjach
codziennegożycia )

� stosowaniem jasnych, podanych wcześniej uczniom kryteriów
� wielowymiarowością oceny ( wiedza, zdolności, emocje ).
Zmiana formy oceniania sprzyja uczeniu się i motywuje ucznia do pracy poprzez

postawienie go w sytuacji aktywnego i samodzielnego działania.

• Ocena prezentacji:

Oceny dokonuje komisja w składzie: nauczyciel, vicedyrektor szkoły i dwóch uczniów
( nierealizujących projektu). Wykorzystamy kartę oceny prezentacji( załącznik nr 2).
Uczniowie mogą uzyskać maksymalnie 15 punktów.

• Ocena albumów i słowników:

Końcowe ocenianie projektu przeprowadzi wybrane jury, w skład którego wchodzą
nauczyciele oraz po jednej osobie z każdej grupy. Ocena pracy grup będzie opierała się na
następujących kryteriach:

- spełnienie wszystkich wymogów instrukcji................................ 1- 10 pkt.
- oryginalność( liczba własnych pomysłów) ................................ 1- 10 pkt.
- estetyka wykonania ..................................................................... 1- 10 pkt.
- systematyczność pracy grupy ( obserwowana podczas konsultacji )
........................................................................................................ 1-10 pkt.



Uczniowie mogą uzyskać maksymalnie 40 punktów.

• Samoocena:

Samoocena pobudza ucznia do samodzielnej nauki, wyzwala i wzmacnia motywację
wewnętrzną, podnosi poziom zaangażowania, pozwala dostrzegać i analizować mocne
i słabe strony swej pracy, buduje i kształtuje poczucie własnej wartości, wyznacza cele
i określa sposoby kontrolowania własnych postępów, zwiększa zaufanie do siebie
i innych, buduje i umacnia pozytywne relacje z nauczycielem i rówieśnikami. Jest zgodna
z ideą edukacji skoncentrowanej na uczniu.

Każda osoba w grupie oceni produkt wytworzony przez grupę oraz swój wkład
w produkt końcowy wytworzony przez grupę( załącznik nr 3).
Skala oceny 0- 10 punktów.

Uczniowie otrzymują trzy oceny (2 oceny z j. polskiego, 1 ocenę z historii):
• za prezentację,
• za realizację projektu wraz z wytworzonym produktem,
• za pracę w grupie.

VI ETAP - EWALUACJA

Dokonamy ewaluacji zbiorczej ( sumującej) podsumowującej efekty realizacji
projektu oraz dostarczającej nam informacji, które uwzględnimy, planując następne projekty
edukacyjne.
Do przeprowadzenia ewaluacji w formie pisemnej posłużymy się kartą ewaluacji projektu
( załącznik nr 4 ).

Projekt pozwolił na wzbogacenie zbiorów biblioteki szkolnej ( bibliografia, albumy,
słowniki ).

Uczniowie pracując nad poszczególnymi zadaniami:

� pogłębili wiedzę o swoim mieście i jego historii,
� poznali kulturę żydowską – zwyczaje, religię, uroczystości, święta,
� poznali dziedzictwo Małopolski – historię Żydów w Olkuszu i Krakowie,
� stali się otwarci na inne „kultury, religie i wartości”,
� rozwijali swoje zainteresowania i umiejętności: współpracy w grupie, zdobywania

i opracowywania informacji, organizowania i planowania własnych zajęć.

Wymiernym efektem pracy uczniów nad projektem będzie opracowanie i wykonanie:



• Słownika terminów kulturyżydowskiej
• Albumu „ OlkuscyŻydzi”
• Albumu- „ Kulturażydowska- religia, zwyczaje, obrzędy, strój”
• Albumu – „ Kuchniażydowska”
• Przewodnika po Kazimierzu krakowskim
• Spisu bibliografii publikacji poświęconych historiiŻydów olkuskich i kulturze

judaizmu
• Map i wykresów

PRZYPISY

1 M. DudziakowaWychowanie przez aktywne uczestnictwo. WSiP, Warszawa 1987, s. 289.
2 Z. SkornyPsychologia wychowawcza dla nauczycieli. WSiP, Warszawa 1992, s. 56.
3 M. Dudziakowaop. cit., s. 289.


