
PROGRAMŚCIEŻKI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ REALIZOWANY METODĄ
PROJEKTU

OPRACOWAŁA MGR MARIA SIECZKOWSKA

TYTUŁ PROJEKTU: Wędrujemy z Gałczyńskim po Europie

CEL OGÓLNY: Zapoznanie uczniów z elementami biografii K.I. Gałczyńskiego: miejsca, w

których przebywał poeta, ich historia, kultura, sytuacja polityczna, walory turystyczne

KTO: Klasy II Gimnazjum nr 2 w Stargardzie

KIEDY: 3 miesiące od listopada do stycznia

GDZIE: Gimnazjum, stosowne instytucje ( biblioteka, biuro podróży itp. ) dom

JAK: Praca w grupie, wywiad, dyskusja, prezentacja

PEZDMIOT:

J. POLSKI:

CO BĘDZIE WYKONANE (treści nauczania )

- oficjalne sytuacje mówienia, wyżej zorganizowane formy wypowiedzi: rozprawka, recenzja

wywiad, pojęcia związane z retoryką: argument, wniosek pogląd ocena

KSZTAŁCONE KOMPETENCJE:

- budowanie wypowiedzi mówionych i pisanych zgodnie z intencją i okolicznościami,

- posługiwanie się różnymi odmianami polszczyzny,

- dokonywanie celowych zabiegów redakcyjnych w zakresie poprawiania tekstów własnych

- operowanie strukturami gramatycznymi odpowiednio do sytuacji i kontekstu wypowiedzi

- tworzenie wypowiedzi informujących, opisujących, wartościujących oraz służących

wyrażaniu opinii, przekonywaniu i uzasadnianiu poglądów

J. NIEMIECKI:

CO BĘDZIE WYKONANE( treści nauczania )

-wzbogacenie słownictwa dotyczącego tematu, rozszerzenie kompetencji kulturowo-

cywilizacyjnego na podstawie oryginalnych materiałów językowych

KSZTAŁCONE KOMPETENCJE:

-sprawność mówienia –formułowania krótkich tekstów zgodnych z okolicznościami



-klasyfikowanie informacji w języku niemieckim na określony temat

HISTORIA:

CO BĘDZIE WYKONANE (treści nauczania )

-rozwijanie i pogłębianie zainteresowania przeszłością i zachodzącymi w niej zmianami

-pogłębianie umiejętności powiązania dziejów polski z dziejami Europy iświata

-rozwijanie umiejętności pozwalających na samodzielną pracę z tekstem historycznym

KSZTAŁCONE KOMPETENCJE:

-docieranie do różnychźródeł informacji historycznej,

-ujmowanie treści historycznych w związkach przyczynowo-skutkowych,

-interpretacja różnego rodzajuźródeł historycznych

INFORMATYKA:

CO BĘDZIE WYKONANE (treści nauczania)

-poznanie multimedialnych programów usprawniających nauczanie różnych przedmiotów,

rozwijanie umiejętności korzystania z różnych multimedialnychźródeł informacji i zasobów

sieciowych, w tym sieci Internet

KSZTAŁCONE KOMPETENCJE:

-uczniowie potrafią korzystać z najważniejszych operacji wykorzystywanego edytora lub

programu prezentacyjnego i redagować tekst o pożądanym wyglądzie,

-potrafią wyszukiwać informacje na podany temat z zasobów programów multimedialnych,

sieci lokalnej i Internetu

MATEMATYKA:

CO BĘDZIE WYKONANE (treści nauczania)

-liczby wymierne i działania na nich, przykłady wykorzystania kalkulatora, porównywanie

liczb wymiernych; procenty i ich zastosowanie praktyczne, przybliżenia dziesiętne liczb

rzeczywistych, zbieranie, porządkowanie, i przedstawianie danych z użyciem technologii

informacji

KSZTAŁCONE KOMPETENCJE:

-przeprowadzanie nieskomplikowanych rozumowań matematycznych,

-posługiwanie się kalkulatorem przy rozwiązywaniu typowych zadań,

-interpretowanie związków wyrażonych za pomocą diagramów tabel,



-prezentowanie z u użyciem języka matematyki wyników badania prostych zagadnień

PLASTYKA:

CO BĘDZIE WYKONANE:

-ilustrowanie wydarzeń realnych i fantastycznych

KSZTAŁCONE KOMPETENCJE:

-wydarzenia realne lub fantastyczne przedstawia uwzględniając nastrój i charakter postaci,

przedmiotów, zjawisk wyrażonych za pomocą poznanychśrodków wyrazu

ŚCIEŻKA CZYTELNICZA I MEDIALNA:

CO BĘDZIE WYKONANE (treści nauczania)

-dokumenty gromadzone w bibliotece i ich wartość informacyjna, opis i spis bibliograficzny,

media jakośrodki poznania historii i współczesności, podstawy projektowania i wykonywania

różnych form komunikatów medialnych

KSZTAŁCONE KOMPETENCJE

-korzystanie ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki, także za pomocą

automatycznych systemów wyszukiwawczych

-sporządzanie opisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej do własnych opracowań

-sprawne, szybkie czytanie, notowanie i selekcjonowanie wiadomości

-wykorzystywanie mediów jakoźródeł informacji

ZADANIA:

1.Poznanieżycia i twórczości K.J.Gałczyńskiego (wszystkie grupy),czas 1 miesiąc,

podsumowanie na godzinie wychowawczej, sporządzenie mapy mentalnej – wybór miejsc, o

których grupy wykonają przewodnik

2.opracowanie 5 przewodników turystycznych związanych z państwami, w których

przebywał K.I.Gałczyński,przewodnik powinien zawierać:

-fragment biografii K.I.Gałczyńskiego wyjaśniający okoliczności pobytu w wybranym

miejscu

-walory turystyczne

-najważniejsze wydarzenia historyczne związane z tym krajem

-cechyśrodowiska naturalnego

-mini słowniczek w języku niemieckim lub angielskim



-opracowaną trasę wycieczkiśladami K.I.Gałczyńskiego(czas 2 miesiące),odpowiedzialni

wszyscy ucniowie

3.Prezentacja w styczniu, odpowiedzialni: grupy wychowawca

0PIS REALIZACJI PROJEKTU

CELE:

Celem Waszej pracy będzie wykonanie przewodnika turystycznego państw, w których

przebywał K.I.Gałczyński. Powinien on umożliwi ć osobom z zewnątrz poznać życie

K.I.Gałczyńskiego oraz miejsca, w których przebywał, ich historię i teraźniejszość.

Podczas realizacji projektu zdobędziecie lub rozwiniecie wiedzę na temat:

1.Życia K.I.Gałczyńskiego

2.Historii państw, w których przebywał.

3.Gospodarki tych państw.

4.Walorów turystycznych.

5.Cechśrodowiska naturalnego.

W trakcie realizacji projektu nauczycie się:

1.Współpracować z koleżankami i kolegami w kilkuosobowej grupie

-planować pracę w grupie,

-dzielić się zadaniami do wykonania i odpowiedzialnością za nie,

-podejmować decyzje grupowe,

-dokonywać samooceny pracy grupy i na tej podstawie usprawniać jej działanie,

-dokonywać samooceny swojej własnej pracy

2.Przygotowywać prezentację rezultatów waszej pracy.

3.Występować publicznie przed swymi koleżankami, kolegami i zaproszonymi gośćmi.



SPOSÓB PRACY NAD PRZEWODNIKIEM

Praca nad przewodnikiem będzie realizowana w grupach. Każda grupa będzie miała do

wykonania przewodnik dotyczący jednego kraju, w którym przebywał K.I.Gałczyński.

Przewodnik powinien być podzielony na rozdziały, np.

-fragment biografii K.I.Gałczyńskiego

-najważniejsze wydarzenia historyczne związane z tym krajem

-cechyśrodowiska naturalnego

-atrakcje turystyczne

-mini słowniczek niezbędnych zwrotów i wyrażeń w języku niemieckim lub angielskim

-trasę wycieczkiśladami K.I.Gałczyńskiego

Jeżeli okaże się, że kilka grup jest zainteresowanych tym samym państwem, wówczas

przeprowadzimy losowanie .

ORGANIZACJA GRUP

Sposób organizacji grup, w tym wybór formalnych funkcji, np. przewodniczącego czy

sekretarza – zależy od waszej decyzji .Pracę należy przydzielić zgodnie z Waszymi

możliwościami.

OPIS ZADANIA

Waszym zadaniem jest przygotowanie przewodnika turystycznego. Powinien on zawierać:

1.Tytuł rozdziału

2.Tytuł podrozdziałów

3.Treść każdego rozdziału nie przekraczającą 3 stron maszynopisu

4.Ilustracje lub rysunki

5Mapki dotyczące tras wycieczek, kosztorys

6.Słownictwo dotyczące turystyki w języku niemieckim lub angielskim

Powinniście wykorzystać:



1.Opracowania dotycząceżycia K.I.Gałczyńskiego przewodniki turystyczne, encyklopedie,

internet i inne dostępneżródła; należy podać bibliografię.

ZASADY OCENIANIA

Oceniana będzie zarówno wasza praca podczas przygotowania przewodnika, jak i jego

prezentacja przed klasą. Ocena będzie miała charakter punktowy. Będzie ona wystawiana w

dwóch kategoriach: jakość pracy w grupie i jakość rozdziału .

OCENA DLA CAŁEJ GRUPY

Podczas pracy nad rozdziałem każda grupa odbędzie spotkanie z nauczycielem, na którym

przedstawicie rezultaty swojej pracy, a nauczyciel przedstawi swoje obserwacje. Będziemy

posługiwali się tą samą tabelą.

Ocena dla całej grupy będzie wynikiem ilości punktów wystawionych przez nauczyciela i

samooceny podrozdziałów podzielonych przez dwa.

PUNKTACJA

0 - 2 punkty niedostateczny

3 - 4 punkty dopuszczający

5 – 6 punktów dostateczny

7 – 9 punktów dobry

10 – 12 punktów bardzo dobry

TABELA

KRYTERIA OCENY

LICZBA

PUNKTÓW

( w nawiasie

maksymalna)

Czy grupa ma opracowany plan pracy nad przewodnikiem? Na ile jest on

pomocny?

(3)

W jakim stopniu odpowiedzialność za poszczególne zadania została (3)



sprawiedliwie podzielona?

Czy decyzje grupowe są podejmowane wspólnie z uwzględnieniem

wszystkich członków grupy?

(3)

Czy stopień realizacji wykonanych do tej pory prac i ich jakość świadczą o

zaangażowaniu grupy?

(3)

Maksymalnie (12)

Grupa na spotkaniu przedstawia wypełnioną tabelę, nauczyciel przedstawia swoją punktację,

wspólnie zliczamy punkty.

OCENA DLA POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW GRUPY

Ocena będzie wystawiona na podstawie samooceny, przejrzanych materiałów i rozmowy.

TABELA

KRYTERIA OCENY

LICZBA

PUNKTÓW

(maksymalna w

nawiasie)

W jakim stopniu byłem zaangażowany w układanie planu pracy? (3)

Czy starałem się wpływać na decyzje grupy? (3)

Czy wywiązuję się z przyjętych zobowiązań? (3)

Czy jestem zaangażowany w pracę grupy? (3)

Przeliczenie na oceny jak wyżej.

CO NALEŻY MIEĆ W PORTFOLIO:

1. Twoje indywidualne notatki po spotkaniach grupowych.

2. Różne materiały, które przygotowałeś w ramach pracy nad rozdziałem.

3. Notatki z lektur.

4. Bibliografię.



5. Potwierdzone notatki z konsultacji z nauczycielami przedmiotów.

ZASADY PREZENTACJI

W ustalonym terminie zaprezentujecieopracowane przez was przewodniki. Zasady:

1. Każda grupa będzie miała 10 minut na prezentację i kolejne 10 minut na ewentualne

pytania.

2. W trakcie prezentacji możecie korzystać ze wszystkich dostępnych pomocy.

OCENA PREZENTACJI

Ocena będzie przeprowadzona za pomocą tabeli z kryteriami. Każda grupa otrzyma tabelę.

Podstawę wyrażonej liczbowo oceny stanowić będzie liczba punktów otrzymanych przez

grupę (suma punktów otrzymanych przez grupę z wszystkich tabel podzielona przez ich

liczbę).

TABELA

KRYTERIA LICZBA

PUNKTÓW

Czy prezentacja miała wprowadzenie, rozwinięcie, zakończenie? Czy

zmieściła się w czasie?

(3)

W jakim stopniu wszyscy członkowie grupy byli zaangażowani w

prezentację?

(3)

Czy występujące osoby mówiły w sposób zrozumiały, poprawny

językowo?

(3)

Czy wystąpienia skupiały uwagę i wywoływały zainteresowanie słuchaczy? (3)


