Karta projektu



Temat projektu: „Kocham Cię, Polsko+ - turniej wiedzy o Polsce.

Realizatorzy projektu: Aneta Tlock, Daniela Jesionowska, Izabela Kubiak, Paulina Drygalska,
Ewelina Czarnowska, Seweryn Stusik




Opiekun projektu: Aleksandra Arciuch



Czas trwania projektu: 20.09.2012 – 09.05.2013 r.



Cele projektu:

- zorganizowanie imprezy dla rówieśników, wspólna zabawa i wyłonienie grupy uczniów
mającej największą wiedzę o naszym kraju,
- sprawdzenie wiedzy uczniów gimnazjum o Polsce,
- wspólne powtórzenia materiału z zakresu wiedzy o Polsce,
- podzielenie się z rówieśnikami ciekawostkami o ojczyźnie,
- nauka pracy w zespole,
- przezwyciężenie tremy przed wystąpieniami publicznymi.


Opis efektów projektu (streszczenie projektu):

Uzasadnienie wyboru tematu:
Temat ten wybraliśmy, ponieważ był ciekawy i zachęciła nas atrakcyjna forma prezentacji. Poza
tym chcieliśmy włączyć do wspólnej zabawy rówieśników. Przygotowanie turnieju wydawało się
nam dużym wyzwaniem, któremu chcieliśmy sprostać.


Procedury badań (realizowane zadania i stosowane metody pracy, np. przeprowadzenie
wywiadów, ankiety, źródła informacji, z których korzystano): Podczas realizacji projektu
musieliśmy przygotować i przeprowadzić dwa etapy turnieju: etap eliminacyjny i finałowy. W
obu etapach trzeba było określić, jakich zagadnień szczegółowych będą dotyczyły pytania i
zadania i przygotować konkurencje. W finale turnieju wzięły udział trzy grupy uczniów. Musiały
się zmierzyć z różnymi konkurencjami min.: z rozpoznawaniem zabytków na zdjęciach,
pytaniami otwartymi, rozpoznawaniem polskich seriali na podstawie piosenki. Podczas trwania
projektu promowaliśmy nasz turniej w szkolnym radiowęźle, w formie notatek na stronie szkoły i
na facebooku.


Odkrycia i informacje – najważniejsze zdobyte informacje, wyniki badań, opis wykonanych
prac + max 2 zdjęcia lub zrzut strony itp.: Podczas realizacji projektu dowiedzieliśmy się wielu
ciekawych rzeczy na temat naszego kraju. Przygotowując pytania, sięgaliśmy do różnych źródeł,
co pozwoliło nam dotrzeć do różnorodnych informacji i zdjęć. Wzbogaciliśmy swoją wiedzę na
temat Polski.


Wnioski i rekomendacje: Przygotowując projekt i realizując finał turnieju zauważyliśmy, że
warto organizować takie konkursy. Turniej był atrakcyjny i ciekawy dla naszych koleżanek i
kolegów z gimnazjum, a widownia żywo reagowała na zadawane pytania.


Bibliografia:
http://polska.pl
www.prezydent.pl
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Polski
http://www.akademiapwn.pl/pl/newsy-7/polscy-laureaci-literackiej-nagrody-nobla.html


