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Przykład realizacji ścieżki edukacyjnej - regionalnej metodą projektu w j ęzyku obcym 

 
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA – zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w 

ramach nauczania różnych przedmiotów (bloków tematycznych) lub w postaci odrębnych zajęć (rozp. MEN z 15 lutego 1999 roku w 

sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Dz. U. Nr 14 z 1999 roku).  

 

Ścieżki edukacyjne odnoszą się do dziedzin, których nie można przypisać tylko jednemu przedmiotowi; jako nowa forma nauczania, 

wprowadzona przez podstawę programową, ścieżki edukacyjne powinny być uwzględnione przez nauczycieli wszystkich przedmiotów, 

którzy „wkomponowuj ą” je do realizowanych przedmiotowych programów nauczania lub realizują w formie modułowych, 

kilkugodzinnych zajęć, które nie wymagają osobnych godzin w planie nauczania (Żeber-Dzikowska, 2001).  

 

Doskonałą formą realizacji ścieżek edukacyjnych jest metoda projektu. 

 

PROJEKT EDUKACYJNY – to cykl zaplanowanych działań, który jest realizowany przez dużą grupę uczniów indywidualnie lub w 

zespołach, jest związany z programem nauczania szkoły i posiada: 

• wyznaczone cele 

• rozmiar projektu (przestrzenny i czasowy) 

• określone sposoby realizacji 

• listę materiałów i środków niezbędnych do realizacji projektu 

• określenie terminu zakończenia (całości lub etapów) 

• opis odpowiedzialności poszczególnych osób za określone etapy realizacji 
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• propozycje publicznej prezentacji efektów pracy 

• opis oczekiwanych efektów (przyrost wiadomości, umiejętności) 

• listę ewentualnych sprzymierzeńców projektu (rodzice, inni nauczyciele, środowisko lokalne) (Królikowski i in., 1997). 
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Dokumentowanie realizacji ścieżki edukacyjnej: edukacja regionalna 

Temat projektu: Gdańsk – perła miast bałtyckich 

 
 

Treść 

ścieżki 

edukacyjnej 

 z podstawy 

programowej 

Osiągnięcia 

ścieżki 

edukacyjnej 

 

Przedmiot Klasy 

w 

których 

będzie 

realizo- 

wana 

Ile 

godzin 

Tematy 

lekcji,  

np. w 

rozkładzie 

treści 

nauczania 

Formy 

realizacji 

Produkty Cele 

operacyjne 

- Poznanie 
własnego regionu, w 
tym jego 
dziedzictwa 
kulturowego, jako 
części Polski i 
Europy. 

 

- Zdobycie 
wieloaspektowej 
wiedzy o regionie, 
w tym jego 
dziedzictwie 
kulturowym, na tle 
Polski i Europy. 
 

język angielski 
historia 
 

IV C 
IV B 

1 godzina Znaczenie 
dziedzictwa 
kulturowego w 
życiu człowieka. 

1.Szukanie 
przez uczniów 
informacji w 
przewodnikach, 
internecie – 
wybór zabytków.  

- kopie 
wybranych 
tekstów wraz ze 
zdjęciami 
zabytków. 

- uczeń potrafi 
wymienić 
najważniejsze 
zabytki w 
Gdańsku oraz 
podać ich 
angielskie 
tłumaczenie. 

- Pogłębienie więzi 
ze swoim 
środowiskiem, 
regionem, krajem. 
 

- Dostrzeganie 
znaczenia 
wartości regionu w 
życiu osobistym, 
wspólnotowym i 
społecznym. 
 

język angielski 
historia 
 

IV C 
IV B 

2 godziny Najpiękniejsze 
zabytki Starówki 
w Gdańsku. 

2.Przygotowanie 
wstępnego 
szkicu 
prezentacji. 
Tłumaczenie 
wybranych 
tekstów na język 
angielski. 

- kopie 
zredagowanych 
tekstów wraz z 
ich angielskim 
tłumaczeniem. 

- uczeń potrafi 
szczegółowo 
opisać zabytki 
Gdańska w 
języku 
angielskim, zna 
specjalistyczne 
słownictwo z 
dziedzin: 
architektury, 
literatury i 
historii. 
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- Kształtowanie 
tożsamości 
regionalnej w 
kontekście wartości 
narodowych i 
europejskich. 
 

- Całościowe 
postrzeganie 
regionu jako 
miejsca życia, 
aktywności i 
szeroko 
rozumianej 
twórczości. 
 

język angielski 
 
 

IV C 
IV B 

2 godziny Słownictwo 
związane z 
architekturą 
oraz historią. 

3.Akceptacja 
propozycji przez 
nauczyciela. 
Czytanie 
wybranych 
tekstów - 
korekta wymowy 
przez 
nauczyciela. 

- lista trudnych 
wyrazów 
specjalistycznych 
wraz z ich 
zapisem 
fonetycznym. 

- uczeń zna 
najważniejsze 
fakty z historii 
Gdańska, jest 
świadom roli i 
znaczenia 
swojego miasta, 
jego dziedzictwa 
kulturowego na 
przełomie 
wieków. 

- Przygotowanie do 
dojrzałego życia w 
strukturach 
regionalnych, 
narodowych, 
państwowych i 
europejskich. 

- Pielęgnowanie i 
pomnażanie 
regionalnego i 
narodowego 
dziedzictwa 
kulturowego. 

 IV C 
IV B 

2 godziny  4.Nauczenie się 
tekstów na 
pamięć przez 
uczniów. 

 - potrafi 
zaprezentować 
się publicznie, 
przed większą 
grupą słuchaczy 
oraz przed 
kamerą. 

- Rozwijanie 
szacunku wobec 
innych wspólnot 
regionalnych, 
etnicznych i 
narodowych. 

- Umiejętności 
prezentowania i 
promowania 
regionu w kraju i 
za granicą. 

język angielski IV C 
IV B 

2 godziny Prezentacja 
zabytków 
Gdańska. 

5.Próba 
generalna w 
klasie. 

 - umie odgrywać 
rolę 
przewodnika. 

 - Dostrzeganie 
wartości kultury 
narodowej w jej 
różnorodności 
regionalnej na tle 
kultur innych 
wspólnot 
narodowych. 

język angielski IV C 
IV B 

4 godziny Lekcja otwarta: 
Gdańsk-perła 
miast 
bałtyckich. 

6.Wyjście na 
miasto i 
prezentacja 
(wcielanie się w 
rolę 
przewodników). 

- kaseta video 
oraz CD-ROM. 

- posiada 
umiejętność 
prezentowania i 
promowania 
regionu w języku 
obcym. 
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  język angielski IV C 
IV B 

1 godzina Pogadanka na 
temat 
autoprezentacji. 

7.Ewaluacja. - ankieta. - potrafi 
wymienić 
wspólnoty 
etniczne i 
narodowe, które 
miały wpływ na 
kulturowe, 
gospodarcze i 
polityczne życie 
środowiska 
lokalnego na 
przestrzeni 
wieków. 

 
       Opracowała: Agnieszka Jackiewicz 
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EWALUACJA PROJEKTU 
 

Formularz z informacjami zwrotnymi 
 
Temat projektu: Gdańsk – perła miast bałtyckich.  
 
klasa: IV B, IV C. 
 

 
KRYTERIA 

 

 
CO MI SIĘ PODOBAŁO 

 
CO PROPONUJĘ ZMIENI Ć 

 
Konstrukcja prezentacji 

 
• Czy prezentacja miała wyraźne 

wprowadzenie, rozwinięcie i 
podsumowanie? 

• Czy była według Ciebie 
przedstawiona interesująco i z 
zaangażowaniem? 

  

 
Zaangażowanie członków grupy w 

prezentację 
 

• Czy udział wszystkich członków 
grupy w prezentację był mniej więcej 
jednakowy? 
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KRYTERIA 

 

 
CO MI SIĘ PODOBAŁO 

 
CO PROPONUJĘ ZMIENI Ć 

 
Sposób mówienia 

 
• Czy język prezentacji pozwalał na 

zrozumienie treści? 
• Czy stosowano zmienną intonację? 
• Czy akcentowane były najważniejsze 

punkty prezentacji? 
• Czy prezentacja była 

przeprowadzona w sposób swobodny 
i naturalny?  

• Czy zaciekawiła słuchaczy? 

  

 
Przestrzeganie ustalonych reguł 

prezentacji 
 

• Czy prezentacja zmieściła się w 
wyznaczonym czasie? 

• Czy zawierała wszystkie elementy 
wymienione i ustalone wcześniej? 

• Czy ocena końcowa projektu była 
zgodna z wcześniej ustalonymi 
kryteriami? (ocenie podlegały: 
wymowa, zasób słownictwa, 
intonacja, sposób prezentacji, treść, 
zaangażowanie)  

  

                                                                                                                                      
                                                                                                                                           Opracowała: Agnieszka Jackiewicz 


