Załącznik 1

O PIS

PROJEKTU EDUKACY JNEGO

Temat projektu: …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela: …………………………………………………………………………….
Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):
1. Cel główny: ………………………………………………………………………………………..
2. Cele szczegółowe (zadaniowe):


…………………………………………………………………………………….…………



…………………………………………………………………………………….…………



…………………………………………………………………………………….…………



…………………………………………………………………………………….…………

Czy projekt dotyczy treści nauczania z podstawy programowej?
TAK

NIE

Proszę wymienić przedmiot(y) i treści podstawy programowej, które będą
realizowane podczas projektu.
……………………………………………………………………………………………………………
Czy projekt będzie wykraczać poza treści podstawy programowej?
TAK

NIE

Czy projekt będzie miał charakter interdyscyplinarny?
TAK

NIE

Czas realizacji: ………………………………………………………………………………….……..
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Skład grupy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Forma prezentacji (ankieta, wywiad, praca plastyczna):
……………………………………………………………………………………………………………
Sposób prezentacji (adaptacja sceniczna, prezentacja multimedialna, wykład):
……………………………………………………………………………………………………………
Opis realizacji projektu:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Wnioski z realizacji projektu:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Załącznik 2

K ONTRAKT
Temat projektu: …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….
Opiekun projektu: …………………………………………………………………………………………
Termin realizacji projektu: ……………………………………………………………………..………….
Terminy konsultacji z nauczycielem:






……….........................
……….........................
……….........................
……….........................

Kryteria oceny projektu:
Na ocenę/zaliczenie będą miały wpływ:
 wywiązywanie się uczniów z podjętych działań,
 współpraca w zespole,
 inicjatywa i oryginalność,
 różnorodność wykorzystanych źródeł informacji,
 sposób prezentacji wykonanego projektu,
 zgodność wykonanych zadań z tematem projektu i przyjętymi założeniami.

Konsekwencje wynikające z niedotrzymanie terminu:
W przypadku jednorazowego niedotrzymania terminu przedstawiania efektów pracy do
oceny etapowej uczeń otrzyma ustne upomnienie i możliwość uzupełnienia braków w ciągu trzech
dni. Jednocześnie przedstawi jasne wyjaśnienie powodów niedotrzymania terminu na forum grupy w
obecności nauczyciela.
Uczniowie zobowiązują się do wykonania projektu zgodnie z założeniami zawartym w
kontrakcie, do uczestnictwa w konsultacjach z nauczycielem oraz udziału w prezentacji projektu.
Nauczyciel prowadzący projekt zobowiązuje się do prowadzenia konsultacji z uczniami w ustalonych
terminach oraz służenia pomocą uczniom w sytuacjach, gdy zespół wykonujący projekt tego
potrzebuje.

Data zawarcia kontraktu: …………………………………….
Wykonujący projekt (uczniowie):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

Prowadzący projekt (nauczyciel):

Załącznik 3

K ARTA P RACY Z ESPOŁU
Projekt: ……………………………………………….………………………………………………
Opiekun: …………………………………………….………………………………………….……
Cele zadaniowe: …………………………………………….……………………………………

Zadania do
wykonania

Osoby
odpowiedzialne

Termin realizacji

Materiały
potrzebne
do realizacji

Potwierdzenie
wykonania
wraz z datą

Podpis
nauczyciela

Uwagi, zalecenia

Załącznik 4a

K ARTA S AMOOCENY U CZNIA
TAK
W pracach nad projektem uczestniczyłem wytrwale i
systematycznie.
Miałem cenne pomysły, które przyczyniły się do
postępów pracy zespołu.
Słuchałem propozycji innych i nigdy ich nie
krytykowałem.
Nie miałem większych trudności w wykonywaniu
przyjętych na siebie zadań.
W przypadku pojawiających się problemów starałem
się znaleźć jakieś rozwiązanie.
Jeżeli miałem problemy, prosiłem o pomoc kolegów w
grupie.
Jeżeli moi koledzy mieli problemy, pomagałem im
najlepiej jak umiałem.
Uczestniczyłem we wszystkich wyznaczonych
spotkaniach zespołu.
Wykonałem wszystkie przyjęte na siebie zadania.
Swoją prace wykonywałem terminowo.
Dzięki pracy nad projektem nauczyłem się:

NIE

Załącznik 4b

O CENA
Imię ucznia/uczennicy

Zaangażowanie w pracę zespołu
Pomysłowość i innowacyjność
Umiejętność pracy w grupie
Udział w praktycznym wykonaniu,
wielkość zadań
Stopień trudności zadań
Terminowość wykonania zadań
Poprawność wykonania
Udział w prezentacji
Średnia punktów za wkład
pracy ucznia w realizację
projektu

ZA WKŁAD PRACY UCZNIA

Załącznik 4c

Temat projektu: …………………………………………………………………………………………….
Opiekun projektu: …………………………………………………………………….……………………

O CENA P REZENTACJI U CZNIA I E FEKTU K OŃCOWEGO P ROJEKTU
Imię ucznia/uczennicy

Poprawność językowa

Zgodność z tematem
projektu

Efekt artystyczny

Oryginalność

Estetyka wyglądu

Stopień wykorzystania
materiałów źródłowych

Technika prezentacji

Estetyka i staranność

Stopień zainteresowania
odbiorców

Trafność doboru treści

Poprawność udzielanych
wyjaśnień, odpowiedzi
odbiorcom

Wartość dydaktyczna
i wychowawcza

Średnia punktów za prezentację
ucznia (max 5 pkt)

Średnia punktów za efekt
końcowy (max 5 pkt)

