
Projekt przedmiotowy z geografii, indywidualny, badawczy
(na podwyższenie oceny)

Temat:Ciekawe miejsca o walorach przyrodniczych, kulturowych, historycznych w Legnicy
i jej okolicach i w województwie dolnośląskim.

Cele projektu:

� rozwijanie zainteresowania własnym miastem, regionem, województwem

� kształcenie umiejętności samooceny (element oceny projektu)

� doskonalenie umiejętności korzystania z różnychźródeł informacji

� rozbudzanie refleksyjności w opisywaniu wybranych miejsc

� pogłębianie wiedzy krajoznawczej, historycznej, topograficznej o własnym regionie

Założenia projektu:

• uczniowie wybierają max cztery interesujące ich miejsca, biorąc pod uwagę
swoje zainteresowania, możliwości, dostęp do literatury

• na początku roku szkolnego uczniowie przedkładają opiekunowi projektu plan
działania rozpisany na miesiące

• uczestnicy projektu zobowiązują się realizować swoje plany – zamierzenia
systematycznie (element oceny projektu)

• uczniowie zobowiązani są osobiście odwiedzić wybrane miejsca realizacji
projektu!!

• opiekun na bieżąco monitoruje prace projektu

• uczniowie realizują projekt przez cały rok szkolny, mają możliwość
kontynuowania go w przyszłym roku szkolnym

Efekt końcowy projektu – zebranie prac w postaci albumu „Vademecum
Gimnazjalisty - Legniczanina”, który będzie dostępny w bibliotece szkolnej oraz
umieszczenie informacji na stronie internetowej naszej szkoły

Kryteria oceny projektu:

� zawartość merytoryczna i refleksyjność autorów projektu

� systematyczność w realizowaniu projektu

� prawidłowa selekcja materiałówźródłowych

� dotarcie do różnychźródeł informacji
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� pomysłowość, innowacje wprowadzane do prac

Każdą pracę ocenia opiekun i autor pracy oraz losowo wybrany inny uczestnik
projektu

Załączniki do projektu:

1) Instrukcja dla ucznia

2) Karta oceny pracy

Załącznik 1

Instrukcja dla ucznia

� Wybierz interesujące Cię miejsca (max cztery) – miejscowości, obiekty w Legnicy jej

okolicach, województwie

� Dokonaj wyboru uwzględniając:

- swoje zainteresowania, zdolności

- dostęp do różnychźródeł informacji

- rodzaj sprzętu fotograficznego

- dostępny ci czas

� Uwzględnij w swojej pracy własną twórczość w postaci:

- komentarza

- zdjęć

- map

- wrażeń z miejsca pobytu

a nie tylko treści z publikacji, przewodników, map, Internetu.

� Pamiętaj, że musisz udać się osobiście w wybrane miejsca i odpowiednio to

udokumentować

� Każda Twoja praca zostanie oceniona, więc pracuj systematycznie, tak jak to sobie

założyłeś w planie przedstawionym na początku roku szkolnego

� Będziesz miał możliwość kontynuowania projektu w przyszłym roku szkolnym



� Weźmiesz udział w ocenianiu swojej pracy wraz z Twoim kolegą lub koleżanką –

uczestnikiem projektu wybranym losowo

� Podpowiem Ci jakiego wyboru możesz dokonać; możesz opisać:

- pomniki przyrody ożywionej, nieożywionej

- zabytki

- fragmenty parków krajobrazowych

- rezerwaty przyrody

- fragmenty miast itp.

Załącznik 2

Karta oceny pracy ucznia

Punkty przyznawane przez:
Kryteria oceniania autora pracy innego uczestnika nauczyciela-

opiekuna
Własna twórczość

Dobór materiału

Systematyczność w pracy

Estetyka pracy

Każda oceniająca osoba dysponuje punktami od 5 do 20 i przyznaje je według w/w

kryteriów. Maksymalnie można przyznać 60 punktów a minimalnie – 15.

Skala ocen za projekt:

Od 15 do 30 punktów – ocena dostateczna

Od 31 do 45 punktów – ocena dobra

Od 46 do 60 punktów – ocena bardzo dobra

(można zastosować inna punktację, według uznania nauczyciela!)


