
KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

1 Temat projektu:  Patriotyzm XXI wieku.
2 Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Luftman
3 Termin realizacji: maj 2018
4 Czas realizacji: 8 miesięcy
5 Wielkość grupy: 6 osób
6 Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu): 

Uczeń:
zna polski hymn narodowy, hymn szkoły, polskie pieśni patriotyczne, symbole 
narodowe,
aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej i lokalnej,
potrafi odpowiednio zachować się podczas uroczystości szkolnych 
i państwowych,
zna instytucje państwa demokratycznego,
umiejętnie podejmuje decyzje dotyczące grupy,
prezentuje postawę patriotyczną i obywatelską

7 Czy projekt dotyczy treści nauczania z podstawy programowej?         TAK        NIE 
8 Proszę wymienić przedmiot(y) i treści podstawy programowej, które będą realizowane

podczas projektu. 
Przedmioty: wos, historia, język polski
Treści podstawy programowej:
9. Patriotyzm dzisiaj. Uczeń:

1) wyjaśnia, co łączy człowieka z wielką i małą ojczyzną i omawia te więzi 
na własnym przykładzie;

2) uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem
społeczności światowej;

3) wyjaśnia, odwołując się do wybranych przykładów, czym według niego jest 
patriotyzm; porównuje tę postawę z nacjonalizmem, szowinizmem 
i kosmopolityzmem;

4) wykazuje, odwołując się do Holokaustu oraz innych zbrodni przeciw 
ludzkości, do jakich konsekwencji prowadzić może skrajny nacjonalizm;

5) rozważa, odwołując się do historycznych i współczesnych przykładów, w jaki 
sposób stereotypy i uprzedzenia utrudniają dziś relacje między narodami.

9 Czy projekt będzie wykraczać poza treści podstawy programowej?       TAK      NIE 
10 Czy projekt będzie miał charakter interdyscyplinarny?                            TAK      NIE 
11 Planowane efekty : 

Projekt  ma  na  celu  wychowanie  ucznia  jako  człowieka  aktywnego,  otwartego,
biorącego odpowiedzialność za własne czyny oraz aktywnie uczestniczącego w życiu
społeczności szkolnej i lokalnej. Dzięki takiemu postępowaniu rozwijanie u uczniów:

wrodzonych predyspozycji i uzdolnień, 
samodzielności i poczucia odpowiedzialności, 
kształtowanie postawy nieustannej gotowości poszerzania wiedzy o ojczyźnie, 
umiejętności pracy z tekstem, wypowiadania się w mowie i piśmie.

12 Sposób prezentacji: prezentacja na forum klasy 
13 Kryteria oceny : 



właściwe zaplanowanie pracy,
zaangażowanie wszystkich członków zespołu,
wykorzystanie informacji z różnorodnych źródeł, 
zgodność z tematem,
kreatywność, oryginalność,
systematyczność pracy,
przestrzeganie ustalonych terminów konsultacji,
prezentacja efektów pracy.


