PRZYKŁADOWA INSTRUKCJA DO PROJEKTU (załącznik 2.)
PROJEKT: ,,Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy”
1. Odbiorcy projektu: pozostali uczniowie klasy, nauczyciel kierujący projektem, inni nauczyciele, dyrektor szkoły.
2. Cele projektu:
Celem waszej pracy będzie przedstawienie działalności i głównych zadań schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy.
W trakcie realizacji projektu:
a) powtórzycie i poszerzycie słownictwo z języka niemieckiego z zakresu życia zwierząt domowych.
b) przedstawicie sposoby pielęgnacji i dbania o dobro zwierząt.
3. Podczas realizacji tego projektu nauczycie się:
-współpracować w kilkuosobowej grupie,
-umiejętnie planować swoją pracę,
-korzystać z różnych źródeł informacji,
-łączyć wiedzę wyniesioną z lekcji języka niemieckiego z wiedzą zdobytą na lekcjach biologii.
-dokonywać selekcji informacji,
-przygotowywać prezentację rezultatów waszej pracy,
-występować publicznie.
4. Sposób pracy:
Będziecie pracować w grupie 4-5 osobowej. Aby zrealizować cele projektu, musicie:
- podzielić między sobą zadania w grupie,
- przeprowadzić wywiad z pracownikami, uzyskawszy wcześniej zgodę dyrektora schroniska,
- dokonać właściwej selekcji informacji i zdobytych materiałów o schronisku dla zwierząt w Bydgoszczy,

napisać pracę pisemną,
ułożyć plan prezentacji projektu,
ustalić terminy konsultacji z opiekunem projektu,
ustalić z osobą nadzorującą projekt termin jego prezentacji.
5. Czas trwania projektu:
- 5 tygodni na realizację (od 14.03.2003 do 16.04.2003).
W czasie poświęconym na realizacje zawarta jest również prezentacja. Czas prezentacji na osobę wynosi 4 minuty.
6. Forma prezentacji:
- prezentacja albumu ze zdjęciami na forum klasy, pokaz filmu o schronisku dla zwierząt lub prezentacja nagranego
wywiadu z taśmy magnetofonowej, prezentacja wykonanego plakatu + prezentacja ustna.
7. System oceny projektu: wasz projekt będzie oceniany przez pozostałe grupy (oceny według obowiązującej w szkole
skali ocen od 1 do 6) i opiekuna projektu na podstawie:
- sformułowania tematu,
- oryginalności i pomysłowości,
- estetyki wykonania plakatów i albumów,
- jakości i sposobie przekazania informacji,
- wykorzystania czasu i przestrzegania planu prezentacji,
- zainteresowania innych uczniów,
- zaangażowania innych członków grupy w prezentację.
Na końcową ocenę projektu będzie miała wpływ również wasza samoocena (wypełnione arkusze samooceny).
-

