Sprawozdanie z realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego
w roku szkolnym 2011/2012

Temat: „Popatrz, kogo my mamy na banknotach”
Termin realizacji: 06.02.2012-12.06.2012
Opiekun projektu: Maria Świergoń
Skład zespołu projektowego: Krzysztof Kanaś kl.3GA, Mateusz Mucha kl.3GA, Olga Nowak
kl.3GA, Mariusz Pac kl.3GB, Mateusz Stachniuk kl.3GA
Cel ogólny:
Jaką wartość, oprócz nominalnej, mają banknoty z serii: Władcy polscy?
Cele szczegółowe:
Uczeń:
Poznaje historię polskich banknotów, korzystając z rożnych źródeł (Internet, specjalistyczne
publikacje, czasopisma).
Gromadzi wiadomości na temat banknotów z serii: Władcy polscy, w tym ich oznaczeń dla
niewidomych.
Uzupełnia wiedzę o władcach, których wizerunki zdobią polskie banknoty
Przeprowadza wśród uczniów i pracowników ośrodka ankietę badającą znajomość obiegowych
banknotów, opracowuje jej wyniki i przedstawia je w formie pokazu slajdów
Redaguje poprawną stylistycznie opowieść na określony temat i wygłasza ją z pamięci.
Poznaje wybrane pojęcia z zakresu ekonomii: dywidenda, lokata, akcjonariusz…
Prezentuje przed publicznością efekty swojej pracy.

Etapy realizacji projektu
 planowanie działań i określenie celów projektu- 06.2.2012-20.02.2012
 gromadzenie literatury przedmiotu, studiowanie źródeł (strony internetowe, publikacje
książkowe, czasopisma historyczne) -marzec 2012
 wyjście do Ossolineum, udział w wykładzie :„Skarby Muzeum Książąt Lubomirskich”05.03.2012
 wycieczka do Ossolineum, udział w wykładzie: „Brzęk starych monet” 29.03.2012
 selekcjonowanie i opracowanie zgromadzonych materiałów, konsultacje z nauczycielem
historii mgr Renatą Burzyńską –maj 2012
 przygotowanie i przeprowadzenie ankiety oraz opracowanie jej wyników -23.05.-06.
06.2012
 przesłanie wybranych materiałów do redakcji Teleszkoły
 przygotowania do prezentacji podczas Szkolnego Dnia Projektów, konsultacje z szkolnym
koordynatorem projektów mgr inż. Katarzyną Chorodeńską - 17.05.-11.06.2012
Prezentacja - 12.062012:
1. Historia polskich banknotów- prezentacja multimedialna z komentarzem
2. Z dziennika polskiej złotówki - prezentacja humorystycznego tekstu nasyconego
słownictwem z zakresu ekonomii
3. Humorystyczna gawęda o nieudanym napadzie na bank
4. Przedstawienie wyników ankiety sprawdzającej znajomość banknotów z serii: Władcy
polscy – ---prezentacja multimedialna z omówieniem
5. Gazetka ścienna z wydrukami banknotów w powiększeniu, opisem każdego z nich (w
czarnodruku oraz w piśmie Braille’a) i krótkim przedstawieniem władcy, którego
wizerunek zdobi dany banknot
Wykaz źródeł wykorzystanych podczas realizacji projektu:
Tadeusz Kałkowski, Tysiąc lat monety polskiej, Wyd. Literackie, Kraków 1981
Magazyn historyczny Mówią wieki, nr 04/09; nr 07-12/11

Strony internetowe:
www.banknotypolskie.pl
www.nbp.pl
www.ossolineum.pl
www.pwpw.pl
Efekty:
Dla uczniów:
-potrafi stworzyć plan działania
-uczy się odpowiedzialności za dane słowo, systematyczności w działaniu
-rozwija umiejętność kreatywnego myślenia
-korzysta z różnych źródeł informacji
-efektywnie współpracuje w zespole
-doskonali sprawność językową, wzbogaca słownictwo
-prezentuje publicznie swoją wiedzę i umiejętności
-wzmacnia poczucie własnej wartości i wiary w swoje możliwości,
Dla szkoły:
-stosowanie metod aktywizujących
-usamodzielnianie uczniów
-skuteczna rewalidacja
-uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej
Dla środowiska lokalnego
-wzbogacanie wiedzy uczniów na temat zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
-wzbogacanie świadomości historycznej młodych obywateli
-wzbudzanie szacunku do symboli narodowych
Opiekun projektu: Maria Świergoń

