
PRZYKŁAD PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

Tytuł projektu edukacyjnego 

Powinien: 

 sygnalizować problem 

albo 

 zapowiadać zjawisko wymagające obserwacji, opisu, zbadania, eksperymentu, 

 przedstawiać nowy punkt widzenia. 

Tematy są uzależnione od rodzajów projektu (przedmiotowe, międzyprzedmiotowe, badawcze 

 o charakterze analitycznym lub eksperymentalnym, zadaniowe).  

 

Przykłady tematów  w różnych wariantach: 

 np.  ujęcie problemowe w formie pytania: Jak można ocalić pamięć o przeszłości? 

 np. ujęcie problemowe w formie orzekającej: Tropienie śladów przeszłości 

albo: Obraz świata w historiach mówionych. 
 

7) Tytuł projektu edukacyjnego: 

Np.: Obraz świata w historiach mówionych mieszkańców Anina 

Cele projektu, określające istotę realizowanego projektu edukacyjnego 

 

Cel ogólny  wyznacza kierunek pracy i wynika z niego, 

 czego autor projektu chce się dowiedzieć, 

 co chce osiągnąć,  

 jakie nowe doświadczenia zdobędzie.  

 

Cele szczegółowe należy formułować: 

 precyzyjnie, konkretnie, 

 z określeniem zamierzonych osiągnięć, mierzalnie, 

 z odniesieniem do pojęć, umiejętności, złożonej struktury wiedzy (taksonomia Blooma) lub 
działań praktycznych,  

 logicznie, jednoznacznie. 

Powinno się je zoperacjonalizować za pomocą czasowników operacyjnych, np. Autor projektu: 

 analizuje, bada,  definiuje, diagnozuje, identyfikuje, ocenia, odróżnia, opracowuje,  

 planuje, porównuje, porządkuje, przygotowuje rozwiązuje, 

 realizuje, szacuje, syntetyzuje, tworzy, ustala, weryfikuje ……….  

Dopuszcza się sformułowania w postaci rzeczownika odczasownikowego: badanie, porządkowanie, 
itp. 

1) Cel ogólny: 
Wykorzystanie historii mówionej do lepszego poznania społeczności lokalnej i  utrwalenia przekazu 
tradycji.   

2) Cele szczegółowe: 
Uczeń – autor projektu: 

- analizuje przekazy historii mówionej; 

- kategoryzuje najważniejsza zdarzenia historyczne ostatnich 25 lat;  

-  rozpoznaje charakterystyczne cechy przemian społecznych, kulturalnych i obyczajowych przełomu 

  XX/XXI w. na tle społeczności  lokalnej Anina; 

- ustala znaczenie mikrohistorii lokalnych; 

- wyjaśnia na przykładach, co łączy ludzi z wielką i małą ojczyzną;  

- nawiązuje kontakty z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w swojej gminie; 

- rejestruje przeżycia oraz  historie osób – świadków i uczestników zdarzeń wielkiej i codziennej 
historii; 

- wyzwala myślenie narracyjne u swoich rozmówców; 

- szacuje wartość uzyskanych w toku realizacji zadania: komentarzy, wspomnień, małych narracji,  

  plotek lokalnych, urban legends, itp.; 

- wykorzystuje w praktyce technologię komunikacyjno – informacyjną (filmowanie, nagrywanie…); 



- przygotowuje quest kulturowy/historyczny poświęcony swojej gminie. 

4. Zapis działań, które zamierza podjąć uczeń w kierunku osiągnięcia celów a także rezultatów 

Rodzaj działania 
Harmonogram 

realizacji 

I. Przygotowanie indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego autora projektu.  Wrzesień – 
Październik 2018  

II. Sporządzenie bibliografii  z zakresu  tradycji ustnego opowiadania historii  (np. 
publikacje naukowe, projekty Żywa Biblioteka,  Muzeum Społeczne  oraz opowieści na 
stronach internetowych:  http://www.............;  

Październik – 
Listopad 2018 

III. Przeprowadzenie wywiadu w Urzędzie Gminy  na temat  stopnia aktywności 
kulturalnej, społecznej i wolontariackiej mieszańców. 

Grudzień 2018 

IV. Utworzenie  w  programie Microsoft Excel rejestru wybranych  osób z gminy Anin:  
świadków historii z lat 80. i  uczestników współczesnych wydarzeń, reprezentujących 
różne zawody i środowiska.  

Styczeń 2019 

V. Spisanie historii lokalnych na podstawie rozmów z mieszkańcami „małej ojczyzny”.  Luty 2019 

VI. Sfilmowanie portretów najciekawszych opowiadaczy.  Marzec-Kwiecień 
2019 

VII. Sporządzenie mapy miejsc i nieoznakowanych tras  dla wyprawy odkrywców  
biorących udział w edukacyjnej grze terenowej popularyzującej  lokalne dziedzictwo 
kulturowe (questing). 

Kwiecień 2019 

VIII. Wykonanie zdjęć podczas trzech akcji: filmowania, questingu, zwiedzania wystawy.   Kwiecień 2019 

IX. Zebranie eksponatów do wystawy prezentującej ulubione przedmioty i hobby 
mieszkańców Anina. 

Cały rok szkolny 
2018/2019 

X. Otworzenie wystawy i oprowadzanie po niej zainteresowanych osób.  Maj 2018 

XI. Utrwalenie efektów pracy projektowej w filmie opowiadającym o utrwalaniu 
pamięci historycznej i wizji świata  oglądanego oczami mieszkańców Anina.  

Maj – Czerwiec 2019 

XI. Prezentacja filmu w auli szkolnej. czerwiec 2019 
 

5. Formy prezentacji wyników projektu 



Rezultaty Uzasadnienie wyboru formy prezentacji 

Film pt.: Jak dziedziczymy pamięć? Historia mówiona  
w przekazach mieszkańców gminy Anin. 

Utrwalenie filmem historii bliskiej i dalekiej 
najlepszą formą nawiązywania dobrych 
relacji międzypokoleniowych.  

Gazeta okolicznościowa ilustrowana zdjęciami, wydanie 
specjalne: Gminniak. 

Upowszechnienie rezultatów projektu  
w tradycyjnym wydaniu -  prasowym.  

Wystawa: Czy przedmioty nas określają?  Droga do poznania emocji i osobistych pasji 
mieszkańców – „żywa biblioteka” przeżyć.  

Quest: Po śladach.  Popularyzacja oryginalnej metody,  
adresowana głównie do młodzieży ze szkoły 
autora projektu. Przejście trasy questowej 
efektem współpracy, ponieważ uczestnicy 
będą zobligowani do rozwiązania zagadek 
związanych z miejscem  
i poznawaniem kluczowych epizodów 
historii,  istotnych dla społeczności lokalnej. 

 

 


