Halina Dębowska
nauczyciel w Zespole Szkół w Kozłowie Szlacheckim
PROJEKT EDUKACYJNY: WIELKA HISTORIA W GMINIE NOWA SUCHA
Czas trwania: 3 miesiące/ wrzesień –listopad
Formy pracy: grupowa, wycieczka
Realizator projektu: uczniowie szkół gimnazjalnych
Cel ogólny:

poznanie walorów historyczno-kulturowych najbliższego regionu, przy czym uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje

pozyskane z różnych źródeł, wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata współczesnego
Cele szczegółowe projektu:
Uczniowie:
wykorzystują informacje z różnych źródeł na temat gminy Nowa Sucha,
zbierają informacje dotyczące szkoły, w której się uczą, jako miejsca dotkniętego wydarzeniami z okresu II wojny światowej,
poszukują informacji na temat przebiegu I i II wojny światowej na terenie gminy Nowa Sucha
opracowują trasę wycieczki po gminie śladami miejsc pamięci narodowej,
sporządzają dokumentację fotograficzną w trakcie wycieczki,
opracowują prezentację multimedialną,
przygotowują w szkole tablicę informacyjną na temat miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne w gminie Nowa Sucha.
Materiały: strona internetowa gminy, mapki, strona internetowa szkoły, Internet, książki z informacjami regionalnym, albumy historyczne,
monografie, foldery.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
I. Faza wprowadzająca
1. Spotkanie organizacyjne na temat przygotowania i realizacji projektu.
2. Zawarcie kontraktu między uczniami a nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
3. Podział klasy na grupy i przydział zadań.
I grupa – przypomnienie historii szkoły
II grupa – wiadomości ogólne o gminie Nowa Sucha
III grupa – I wojna światowa na terenie gminy Nowa Sucha
IV grupa – II wojna światowa na terenie gminy Nowa Sucha
V grupa – opracowanie przewodnika po miejscach pamięci w gminie Nowa Sucha
VI grupa – przygotowanie prezentacji multimedialnej

II. Faza realizacyjna

Zadania

1.

2.

Osoby
odpowiedzialne
za realizację
zadania

Termin
realizacji
zadania

Gromadzenie informacji ogólnych o gminie grupa II
Nowa Sucha z różnych źródeł.

wrzesień

Zbieranie informacji na temat historii naszej grupa I
szkoły – strona internetowa szkoły.

2-3 tydzień
września

Forma
wykonanego
zadania, ocena

Przedmiot, na
którym nastąpi
realizacja
zadania

zgromadzone
materiały

informatyka

zgromadzone
materiały

historia

historia

informatyka

3.

Przeglądanie zbiorów biblioteki szkolnej, gablot grupa I
szkolnych w celu uzupełnienia informacji
dotyczących dziejów szkoły.

3-4 tydzień
września

zgromadzone
materiały

4.

Przygotowanie
opisów
miejsc
pamięci grupa III
narodowej związanych z I wojną światową na
terenie gmina Nowa Sucha.

wrzesień

opis
pamięci

miejsc historia

5.

Przygotowanie
opisów
miejsc
pamięci grupa IV
narodowej związanych z II wojną światową na
terenie gmina Nowa Sucha.

wrzesień

opis
pamięci

miejsc historia

6.

Przygotowanie wycieczki:

cała klasa

początek
października

mapka terenu
Nowa Sucha
z zaznaczonymi
miejscami
pamięci

historia

cała klasa

październik

sposób
omówienia
miejsc pamięci

wycieczka

opracowanie trasy
sporządzenie mapki

historia

7.

Wycieczka po gminie Nowa Sucha.

8.

Przy każdym miejscu pamięci wyznaczona grupa III i IV
osoba prezentuje zdobyte informacje.

podczas
wycieczki

sposób
omówienia
miejsc pamięci

wycieczka

9.

Wykonanie zdjęć odwiedzanych miejsc pamięci grupa V
narodowej.

podczas
wycieczki

sposób
omówienia
miejsc pamięci

wycieczka

10.

Opracowanie ,,Przewodnika po
pamięci w gminie Nowa Sucha”.

miejscach grupa V

listopad

estetycznie
i poprawnie
wykonany
przewodnik

plastyka
język polski

11.

Konkurs na najciekawszą pocztówkę gminy cała klasa
Nowa Sucha.

listopad

estetycznie
wykonane
pocztówki

plastyka

12.

Przygotowanie
prezentacji
multimedialnej grupa VI
,,Wielka historia w gminie Nowa Sucha”.

listopad

prawidłowo
wykonana
prezentacja

informatyka
historia

III. Faza podsumowująca
1. Pokaz prezentacji multimedialnej podczas apelu.
2. Nasze pocztówki – wystawa pokonkursowa.
3. Wykonanie gazetki ściennej na korytarzu poświęconej miejscom pamięci narodowej w gminie Nowa Sucha z wykorzystaniem
zrobionych zdjęć podczas wycieczki oraz zdobytych informacji.

