KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Temat projektu: Nad pięknym modrym Dunajem – przewodnik po Austrii
Imię i nazwisko nauczyciela : mgr Iwona Wójcik, mgr Katarzyna Trembaczowska - Brom
Cele projektu:
• Pogłębianie wiedzy uczniów na temat krajów niemieckiego obszaru językowego poprzez
poznanie ciekawych miejsc, zabytków, geografii, historii i kultury Austrii
• Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań krajoznawczych
• Rozwijanie umiejętności korzystania z róŜnych źródeł informacji z wykorzystaniem
technologii informacyjno – komunikacyjnych
• Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie w pozalekcyjnych językowych
pracach projektowych
• Doskonalenie umiejętności opracowania materiału w formie elektronicznej
• Doskonalenie pracy z programem Power Point
Czas realizacji: październik 2017 – luty 2018
Liczebność grupy: grupa 3 – 5 osobowa
Sposoby i formy realizacji projektu:




Poszukiwanie informacji źródłowych w języku obcym i ojczystym na temat Austrii
Przetwarzanie znalezionych materiałów i opracowanie ich w formie prezentacji
multimedialnej oraz w formie przewodnika po Austrii
Prezentacja wykonanego projektu na zajęciach języka niemieckiego oraz na zajęciach
pozalekcyjnych.

Planowane efekty:
-

dla uczniów:








uczeń poszerzył swoją wiedzę z róŜnych dziedzin na temat Austrii
uczeń potrafi poszukiwać, gromadzić i opracować zebrane materiały informacyjne
w formie prezentacji multimedialnej i przewodnika po Austrii
uczeń potrafi korzystać z róŜnych źródeł informacji
uczeń rozwinął umiejętności czytania ze zrozumieniem
uczeń potrafi pracować w grupie i dzielić się zdobytymi informacjami
uczeń rozwinął umiejętność autoprezentacji

-

dla szkoły:



wzbogacenie bazy materiałów dydaktycznych do wykorzystania na lekcjach
języka niemieckiego oraz na zajęciach pozalekcyjnych

-

dla środowiska lokalnego:

•

zapoznanie szerszego grona odbiorców z opracowaną prezentacją multimedialną i
przewodnikiem po Austrii poprzez upowszechnienie jej na szkolnej stronie internetowej.
Sposób prezentacji:




Przedstawienie przygotowanej prezentacji multimedialnej na lekcji j. niemieckiego oraz
na zajęciach pozalekcyjnych
Przewiduje się ocenę cząstkową z języka niemieckiego

Kryteria oceny: na podstawie zapisów w „Procedurze realizacji projektów”
Ocenie będzie podlegać:
a)
b)
c)
d)
e)

wkład ucznia w realizację projektu
produkt końcowy (wytwór)
publiczna prezentacja
samoocena kaŜdego ucznia
sposób dokumentowania projektu, indywidualne sprawozdanie z projektu

mgr Iwona Wójcik
mgr Katarzyna Trembaczowska – Brom

Katowice, 30 maja 2017 r.

