KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Temat projektu:
Śladami Niezłomnych bohaterów
Imię i nazwisko nauczyciela:
Justyna Borowska, Anna Bryjak, Alina Dudziec
Cele projektu:
Motto „Ponieważ żyli prawem wilka. Historia o nich głucho milczy,
Pozostał po nich w białym śniegu
Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy”.









zapoznanie uczniów z kluczowymi zagadnieniami historii Polski w l. 1939-1956
zapoznanie uczniów z zagadnieniem, wskazanie motywacji i działalności oraz losów
osób określanych w/w mianem, ich znaczenia dla współczesnych dziejów
Polski i narodu polskiego, wskazanie wzorców, postaw godnych naśladowania
zapoznanie uczniów z najbardziej znaczącymi postaciami komunistycznego terroru
i zniewolenia Polski w w/w okresie
wprowadzenie do pracy warsztatowej historyka, rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
wystąpień publicznych
oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego
w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP
Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych
Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.

Czas realizacji:
Styczeń – marzec
Wielkość grupy:
Ok. 30 osób
Sposoby realizacji projektu:
 udział i pomoc w organizacji Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
(organizowany jest w ramach ogólnopolskich obchodów ku czci „Żołnierzy Wyklętych”)
 przygotowanie mszy świętej za spokój wieczny zamordowanych w katowniach ubeckich
 przygotowanie okolicznościowej wystawy upamiętniającej postacie żołnierzy niezłomnych
 nawiązanie współpracy z ośrodkami i stowarzyszeniami historycznymi
Planowane efekty
dla uczniów:
 udział w ogólnopolskim projekcie
 pogłębienie wiedzy na temat Polskiego Podziemia Antykomunistycznego
 zrealizowanie projektu edukacyjnego;
 pogłębienie świadomości obywatelskiej;
 możliwość spędzenia czasu wolnego;
 umiejętność pracy w zespołach, dzielenia się obowiązkami;
 kształtowanie pozytywnych cech osobowości.
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 wykazanie się zdolnościami organizacyjnymi;
dla szkoły:
 Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
 poszerzenie zakresu działań szkoły;
 promocja szkoły w środowisku lokalnym;
 integracja ze środowiskiem lokalnym;
 Podwyższenie jakości pracy szkoły.
 Doskonalenie umiejętności odpowiedzialności za wykonywane zadania.
 Kształcenie swojej kreatywności.
 Przyjazna i życzliwa atmosfera panująca na spotkaniach zespołu. Szkoła ma pozytywny
wkład w życie młodego człowieka.
 Gimnazjum jest placówką dbającą o rozwój ucznia.
dla środowiska lokalnego:
 Promocja działań uczniów w środowisku lokalnym.
 Zadowolenie z usług edukacyjnych szkoły wśród rodziców.
 Uaktywnienie naturalnych więzi między szkołą a środowiskiem lokalnym.
 Współpraca młodzieży gimnazjalnej z innymi podmiotami działającymi na terenie miasta
i gminy Kąty Wrocławskie: Radą Miasta, przedstawicielami lokalnego biznesu, działającymi stowarzyszeniami, instytucjami kulturalnymi i oświatowymi.
Sposób prezentacji:
 powstanie artykuł w prasie lokalnej
 prezentacje multimedialne
 gazetki
 udział w biegu
 zamieszenie informacji na ogólnopolskiej platformie „Tropem wilczym”
 utworzenie wydarzenia na facebooku
Kryteria oceny:
Wkład pracy w planowanie projektu
 Wkład pracy w realizację projektu
 Systematyczność realizacji zadań
 Współpraca z pozostałymi uczestnikami
 Zaangażowanie i sposób opracowania materiałów
 Współpraca w grupie zadaniowej
 Wkład pracy w przygotowanie prezentacji końcowej
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