PROJEKT ROKU 2013/2014
Myśl, Działaj, Twórz
1. Założenia ogólne
Od kilku lat realizujemy w naszej szkole roczne projekty edukacyjne. Kształtują
one u naszych uczniów wiele kluczowych umiejętności oraz integrują wiedzę z
różnych przedmiotów. Istotą tych projektów jest samodzielna lub zespołowa
praca uczniów służąca realizacji określonego zadania.
2. Cele projektu
Projekt edukacyjny jest metodą efektywną i skuteczną bowiem rozwija wśród
uczniów:
• umiejętne korzystania w krytyczny sposób z powszechnie dostępnych
zasobów wiedzy,
• sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i
komunikacyjnymi,
• umiejętne planowania i realizowania projektów, które są typową formą
funkcjonowania instytucji i organizacji,
• umiejętność współpracy w zespołach, podejmowania decyzji, pełnienia
różnych funkcji w grupach, skutecznego komunikowania się z innymi,
• umiejętność stawiania hipotez badawczych i prezentacji efektów badań,
• umiejętność oceny efektów podejmowanych działań i poczucia
odpowiedzialności za sukces zespołu,
• umiejętność uczenia się jako sposób zaspakajania naturalnej ciekawości
świata i odkrywania swoich zainteresowań,
3. Opis projektu

Zadaniem uczniów będzie zebranie i usystematyzowanie informacji, a także
znalezienia metod i sposobów na realizację powierzonego im projektu.
Uczniowie zostaną podzieleni na 6 osobowe zespoły międzyklasowe. Każdym
zespołem będzie opiekować się jeden nauczyciel, który będzie wspierał uczniów
i nadzorował realizację projektu na poszczególnych etapach. Każdy zespół
będzie realizował inny projekt edukacyjny. Projekt będzie składał się z co
najmniej 8 etapów. Uczniowie po każdym etapie muszą najpierw przedstawić
swoje dokonania nauczycielowi. Jeśli nauczyciel uzna, iż uczniowie zrealizowali
dany etap prawidłowo, powierza im kolejne zadania. Efekty pracy z
poszczególnych etapów uczniowie opracują w formie pisemnej lub
sprawozdania ustnego. Projekt będzie trwał od grudnia do czerwca. W czerwcu
poszczególne zespoły będą prezentować swoje dokonania przed szkolnym jury,
które wyłoni zwycięzców.
4. Co będzie oceniane?
Ocenie będzie podlegać:
•
•
•
•

współpraca zespołu, zaangażowanie
terminowość ukończenia poszczególnych etapów projektu
kreatywność, pomysłowość i innowacyjność
estetyka wykonanych prac

5. Zespoły i tematyka projektów.
Informacja o składzie zespołów projektowych i tematyce projektów zostanie
opublikowana na początku grudnia.

