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PROJEKT EDUKACYJNY

„MOJE MIASTO - MOJA MAŁA

OJCZYZNA”

OPRACOWANIE, WDRO ŻENIE I REALIZACJA:

MIROSŁAWA WALASZEK - ZALEWSKA

NAUCZYCIEL HISTORII W GIMNAZJUM
NR 2 W ŁUKOWIE.

ŁUKÓW 2001.
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INFORMACJE WST ĘPNE :

Projekt edukacyjny „Moje miasto – moja mała
Ojczyzna” jest adresowany do uczniów gimnazjum.
W ramach projektu uczniowie pod kierunkiem
nauczyciela zbierają informacje dotyczące historii miasta,
losów jego mieszkańców, osób szczególnie zasłużonych dla
rozwoju, atrakcji turystycznych i czasów współczesnych.

I.TEMAT: „ MOJE MIASTO – MOJA MAŁA
OJCZYZNA”.

II. CELE EDUKACYJNE PROJEKTU:

• rozwijanie tożsamości narodowej, regionalnej
budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej
ojczyzny

• rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł
• budzenie szacunku i odpowiedzialności za miasto,

region, kraj
• rozwijanie umiejętności wyrażania własnych opinii,

poszukiwania kompromisu, planowania i
organizowania pracy

• kształtowanie umiejętności prezentacji własnych
osiągnięć
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III. FORMA PRACY:

Projekt może być realizowany indywidualnie lub w
grupach ( 3-4 osobowych ).
Przy wykonywaniu pracy w dowolnej formie można użyć
wielu technik i łączyć i wiedzę z różnych przedmiotów
nauczania.

IV. ETAPY DZIAŁANIA :

1.Nauczyciel informuje uczniów o temacie i celach
projektu a tak że jakie źródła informacji mo żna
wykorzystać przy jego realizacji np.: materiały
archiwalne, broszury książkowe, fotografie, plany miasta,
prasę.
Następnie określa czas jaki mają uczniowie na zbieranie
informacji, konsultacje. Całość zebranych materiałów
powinna zostać przedstawiona w postaci albumu lub
folderu zawierającego:

a. stronę tytułową
b. podział na rozdziały np.: historia, zabytki i miejsca

warte obejrzenia, znani i zasłużeni mieszkańcy,
dzień dzisiejszy

c. literatura
d. spis treści

2. Po przedstawieniu zebranych materiałów uczniowie na
wykonanie pracy mają czas 3-4 tygodni.
3. Złożone prace zostaną ocenione przez komisję, autorzy
prac będą mogli krótko zaprezentować swoje prace.
W skład komisji wejdą:

- autorka projektu
- nauczyciel języka polskiego
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- wybrany uczeń.

IV. KRYTERIA OCENY:
*tre ść i jakość przedstawionych informacji
*pomysłowość
* estetyka pracy
*ró żnorodność wykorzystanych źródeł i informacji
*sposób prezentacji pracy
* samoocena autorów pracy

Arkusz oceny projektu:
ETAP REALIZACJI
PROJEKTU

UMIEJ ĘTNOŚCI OCENA

SFORMUŁOWANIE
TEMATU

-precyzyjne sformułowanie tematu
-jasne określenie celów projektu
-pomysł rozwiązania problemu
określonego w temacie
innowacyjność projektów

ZBIRANIE I
OPRACOWYWANIE
MATERIAŁÓW

-dobórźródeł informacji
-właściwa selekcja
„przetwarzanie ‘’ informacji –
nadawanie im nowej formy
-przestrzeganie harmonogramu

PREZENTACJA -stopień realizacji zamierzonych celów
-właściwa terminologia
-opracowanie graficzne
-właściwa prezentacja
-zainteresowanie innych uczniów

PRACA W GRUPIE -współpraca:- udzielanie sobie
informacji

-wspólne podejmowanie
decyzji

-zaangażowanie w pracę
- samoocena itp.;

Punkty otrzymane za projekt zostaną przeliczone na oceny w skali od 4
do 6. Prace uczniów zostaną zaprezentowane w formie wystawki w
pracowni historycznej bądź na forum szkoły w ramach obchodów Dnia
Regionu.


