
PROJEKT EDUKACYJNY

Temat:   LEONARDO DA VINCI – CZŁOWIEK RENESANSU

CELE GŁÓWNE PROJEKTU:
1. Zastosowanie metody projektów jako atrakcyjnego sposobu nauczania.
2. Integracja nauczycieli różnych przedmiotów i uczniów przez wspólne opracowanie

projektu o charakterze interdyscyplinarnym (umiejętność współpracy).
3. Dostrzeganie znaczenia nauki dla rozwoju  społeczeństwa i cywilizacji.
4. Rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji z różnych źródeł.
5. Rozwijanie zasad współzawodnictwa.
6. Rozwijanie umiejętności prezentowania wiedzy na forum klasy i szkoły.

Zakres tematyczny projektu
Tabela 1

Numer Treść
I Przybliżenie sylwetki Leonarda da Vinci i epoki, w której żył i tworzył
II Ukazanie działalności artysty w kontekście założeń epoki
III Prezentacja osiągnięć w dziedzinie malarstwa
IV Wynalazki z dziedziny inżynierii wojskowej, techniki, matematyki, astronomii,

nauk przyrodniczych i anatomii.
V Leonardo da Vinci i jego odkrycia z dziedziny fizyki

Przebieg projektu-czyi najważniejsze elementy projektu i kalendarz

A. Przygotowania*
� Opracowanie wizji projektu (koordynator)
� Podział na grupy

B. Realizacja projektu
� Podejmowanie ustalonej tematyki na lekcjach różnych przedmiotów
� Realizacja przez młodzież referatów, plakatów
� Wyszukiwanie materiałów w literaturze, prasie, Internecie
� Konsultacje nauczycieli dla uczniów pracujących indywidualnie

C. Prezentacja Projektu
� Uroczysty apel poświęcony życiu i twórczości Leonarda da Vinci
� Prezentacja wybranych prac uczniów – prezentacje multimedialne
� Sesja plakatowa zakończona konkursem na najciekawszy plakat

D. Opracowanie raportu z przebiegu projektu( po zakończeniu przedsięwzię-
cia)

� Tworzenie prezentacji multimedialnej
� Opracowanie publikacji  na temat projektu na szkolną stronę internetową
� Opracowanie artykułu do prasy

E. Ewaluacja, ocena pracy uczniów
� Ocena indywidualnych prac uczniów
� Analiza wypowiedzi uczestników projektu
� Analiza wypowiedzi gości zaproszonych na prezentację projektu



*Przy wszytstkich podpunktach należy wpisać terminy realizacji

Tabela 2. Zadania zaproponowane uczniom do wykonania pod kierunkiem
nauczycieli wymienionych przedmiotów

Przedmiot
Odpowiedzialni

nauczyciele

Treść
(tab. 1)

Zadania dla ucznia Forma
pracy

Ścieżka
dydaktyczna

Język polski I, II

III

1. Życie i twórczość
Leonarda da Vinci na tle
epoki renesansu. Opracuj
zestaw pytań na konkurs o
Jego życiu i twórczości.

2. Omów zainteresowania
malarskie Leonarda da
Vinci

Projekt
indywidual
ny

Projekt
indywidual
ny

Medialna

Historia I

IV, V

1. Wykonaj działania
wynikające z lekcji
Leonardo da Vinci-
artysta, konstruktor,
wynalazca

2. Weź udział w wycieczce
dydaktycznej do Biblioteki
Publicznej i przedstaw
chronologicznie
wydarzenia i daty
związane z twórczością,
odkryciami i wynalazkami
Leonarda da Vinci

Lekcja

Wycie-
czka
dydakty-
czna

Medialna

medialna

Biologia IV 1. Przedstaw sposoby
poznawania i badania
organizmu człowieka w
epoce oświecenia

Projekt
indywidual
ny

Prozdrowo-
tna

Fizyka V 1. Jakich odkryć dokonał
Leonardo da Vinci z
dziedziny fizyki?

lekcja medialna



Elementy
informatyki

Sprawy
organizac
yjne

1. Wykonaj logo projektu
”Leonardo da Vinci-
człowiek renesansu”

2. Wykonaj dyplomy za
konkurs o życiu i
twórczości Leonarda da
Vinci

3. Wykonaj projekt
zaproszenia na prezentację
projektu

4. Sporządź raport w wersji
elektronicznej z
wykonania projektu

Projekt
indywidual
ny

Projekt
indywidual
ny

Projekt
indywidual
ny Projekt
indywidual
ny

medialna

Kryteria oceny projektu:

a) autorzy projektu- samoocena
� zaangażowanie grupy w realizację projektu
� stopień wyczerpania tematu
� atrakcyjność prezentacji

b) odbiorcy projektu:
� atrakcyjność prezentacji
� wartość merytoryczna projektu
� stopień wyczerpania tematu

c) nauczyciel
� osiągnięcie celu projektu
� wartość merytoryczną
� zaangażowanie grupy
� atrakcyjność prezentacji
� stopień wyczerpania tematu

ANKIETA OCENY PROJEKTU PRZEZ ODBIORCÓW PROJEKTU

� Atrakcyjność prezentacji 1 2 3 4 5
� Wartość merytoryczną projektu  1 2 3 4 5
� Stopień wyczerpania tematu 1 2 3 4 5

ANKIETA OCENY PROJEKTU PRZEZ NAUCZYCIELA
� Osiągnięcia celu projektu 1 2 3 4 5
� Wartość merytoryczną 1 2 3 4 5
� Stopień wyczerpania tematu 1 2 3 4 5
� Zaangażowanie grupy 1 2 3 4 5

Opracowała Sabina Guz
Justyna Górczyńska


