Anna Dancewicz

Wrocław, 21.06. 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego
określonego rozporządzeniem MEN z dnia 20.08.2010 r.
w Gimnazjum nr 60 we Wrocławiu w roku szkolnym
2016/2017.
Uczniowie klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 realizowali projekt
edukacyjny „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”
Termin realizacji: 1.10. 2016 – 31.05.2017 r.
Opiekun projektu: Anna Dancewicz
Uczestnicy projektu:
Izabela Dawidowicz
Paweł Hejna
Witold Kaniuczak
Klaudia Kowalska
Jędrzej Mandat
Adam Skalski
Patryk Popławski
Cele projektu:
Cel ogólny:
 Zapoznanie uczniów z historią i losami bohaterów wojennych walczących o
niepodległość Polski
Cele szczegółowe:
 rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 kształtowanie więzi z krajem ojczystym,

 wzbudzanie szacunku dla idei i postaw patriotycznych,
 rozbudzanie zainteresowań historią,
 poznanie wybranych sylwetek Żołnierzy Niezłomnych,
 doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy historycznej do
kształtowania swoich opinii,
 opanowanie umiejętności związanych z militariami ( poznanie alfabetu Morsa,
techniki posługiwania się kompasem, udzielanie pierwszej pomocy,
posługiwanie się mapą w terenie, piosenka żołnierska, pompki żołnierskie,
grochówka wojskowa, stopnie wojskowe)
 doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, prezentowania
zdobytych informacji na forum, organizowania uroczystości i wystąpień
publicznych.

Realizowane zadania:
-zaplanowanie działań i dokonanie wyboru postaci żołnierzy: Danuta Siedzikówna,
Zygmunt Szendzielarz, Lidia Lwow, Witold Pilecki, Hieronim Dekutowski, Łukasz
Ciepliński - październik
- odwiedzenie mogił Żołnierzy Wyklętych na Cmentarzu Osobowickim – listopad
- wykonanie kartek świątecznych dla kombatantów na kresach – grudzień
- zapoznanie się z alfabetem Morsa – styczeń
- przygotowanie utworu „Hymn V Brygady Wileńskiej” - luty
- zapoznanie się ze sposobem wykonywania pompek żołnierskich – marzec
- udział w oficjalnych Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na
Cmentarzu Osobowickim - marzec
- przygotowanie gazetki o Ż.W. - marzec
- udział w uroczystości szkolnej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych – marzec
- zdobycie przepisu na grochówkę wojskową - marzec
- nauczenie się wykonywania opatrunku - kwiecień
- obejrzenie filmu pt. „ Śmierć Rotmistrza” -maj
- opanowanie tańca „Walonki” - maj

- zapoznanie się ze znaczeniem ryngrafu - maj
- nauka posługiwania się kompasem i mapą - maj
- poznanie stopni wojskowych - maj
- uczczenie 69 rocznicy śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego – maj
- wykonanie prezentacji multimedialnej - czerwiec
- zaprezentowanie projektu w czasie Szkolnego Dnia Projektów oraz
przeprowadzenie konkursu dla uczniów – 8 czerwca 2017
- cykliczne spotkania z opiekunem grupy - cały czas trwania projektu

Efekty:
Dla uczniów:
 zdobycie informacji o polskich bohaterach walczących o niepodległość
ojczyzny,
 zdobycie nowych doświadczeń i wzorców postępowania,
 podjęcie próby odniesienia się do takich wartości jak: patriotyzm, lojalność,
odwaga, przyjaźń, poświęcenie, miłość,
 zmierzenie się z emocjami takimi jak: strach, rozpacz, bezsilność,
 wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 nabycie takich umiejętności jak:
- przygotowywanie uroczystości,
- zachowanie się/ etykieta podczas uroczystości oficjalnych, państwowych,
wojskowych,
- wykonywanie gazetek, plakatów, ulotek,
- nadanie komunikatu alfabetem Morsa
- założenie opatrunku
- posługiwanie się kompasem, wyznaczanie azymutu, czytanie mapy,
- śpiewanie na uroczystościach
- taniec w kręgu
- korzystanie z różnych źródeł wiedzy ( książki, albumy, filmy historyczne

i dokumentalne, wykłady, wystąpienia, Internet)
- publiczne prezentowanie wiedzy i umiejętności,
- dostosowanie stroju, zachowania do okoliczności,

Dla szkoły:,
 zaciekawienie społeczności szkolnej tematyką historyczną i patriotyzmem,
 uatrakcyjnienie nauki historii, zdobywanie wiedzy podczas uroczystości i apeli,
 umożliwienie doświadczania emocji związanych z szacunkiem dla ojczyzny i
wartości takich jak wolność, niepodległość,
 realizacja projektu MEN w roku szkolnym 2016/2017.

Dla środowiska lokalnego:
 współpraca ze stowarzyszeniem Odra - Niemen, Inicjatywa Historyczna,
spółką Targpiast,
 propagowanie zachowań patriotycznych,
 promocja Ośrodka.

Sposób prezentacji w ramach Szkolnego Dnia Projektu:
 prezentacja multimedialna,
 indywidualne prezentowanie wybranych sylwetek Żołnierzy,
 nadanie wiadomości alfabetem Morsa,
 zaprezentowanie pompek wojskowych,
 konkurs dla publiczności,
 degustacja grochówki wojskowej przy utworach muzycznych poświęconych
Żołnierzom Niezłomnym.

