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Instrukcja projektu 
Proponowany projekt ma za zadanie poszerzać wiedzę na temat życia jak 
i holokaustu Żydów na terenie limanowszyzny. Przewidziany jest dla 3 grup z klasy 7 
i 8 szkoły podstawowej, z których każda wykonuje przydzielone jej zadanie w okresie 
3 miesięcy.  
Uczniowie tworzą stronę internetową, na której będą umieszczone zebrane przez 
uczniów prace. Dodatkowo niektóre z informacji tam zamieszczonych będą w języku 
angielskim. Uczniowie mogą stworzyć np.: 
1. nagranie wspomnień osoby, która pamięta czasy wojny i opowiada o Żydach 

mieszkających na terenie naszej wsi. Streszczenie nagrania w języku angielskim. 

2. Zdjęcia z miejsc upamiętniających pomordowanych Żydów w naszej okolicy 

z opisem w języku angielskim 

3. Plakat, instalacja artystyczna, rzeźba dotyczące Holokaustu z hasłem w języku 

angielskim 

4. Wiersz o tematyce Holokaustu częściowo w języku angielskim 

Kolejne pomysły zależą od inwencji uczniów. 

Jako podsumowanie projektu uczniowie prezentują przygotowaną stronę 
internetową. Sugerowana liczba zadań projektowych może ulec zmianie w zależności 
od pomysłów uczniów. 
 
Temat: Holokaust Żydów 
1. Cele: 
Uczeń: 
• analizuje wiadomości o holokauście Żydów, 
• poszukuje informacji o osobach we wsi, które mogłyby pamiętać tamte czasy i 
mogły opowiedzieć o tym 
•  gromadzi materiały np. nagrania, zdjęcia, itd. 
•  tworzy np. plakat, rzeźbę, instalację, itd. 
•  tłumaczy tekst na j. angielski 
•  selekcjonuje informacje, 
• opracowuje zebrane materiały i przygotowuje stronę internetową, która zawiera 
również informacje w j. angielskim. 
 
2. Źródła informacji: 
• biblioteka szkolna i publiczna,  
• Internet,  
• rozmowy z ludźmi,  



 

• odwiedzanie miejsc pamięci. 
 
3. Zadania dla grup 

Grupa I – Zgromadzenie informacji o Żydach mieszkających na terenie limanowszyzny, 

przygotowanie plakatów, zdjęć, itd. oraz przygotowanie tekstu  w języku polskim, 

posegregowanie materiałów, które mają znaleźć się na stronie internetowej 

Grupa II – Przetłumaczenie na język angielski podanych informacji i tekstów 

przygotowanych przez grupę I 

Grupa III – Stworzenie strony internetowej i umieszczenie zebranych przez obie grupy 

informacji na stronie internetowej 

 

4. Harmonogram projektu 
Realizacja projektu trwa 3 miesiące. Grupa I powinna wykonać zadanie w ciągu do 
dwóch miesięcy – w czasie kolejnego miesiąca Grupa II tłumaczy zebrane informacje 
na j. angielski, w tym samym czasie Grupa III buduje stronę internetową.  
Nauczyciel podpisuje z uczniami kontrakt (Materiały dla nauczyciela), w którym 
uczniowie podejmują się realizacji projektu, a nauczyciel zapewnia opiekę (niesienia 
pomocy merytorycznej i doradztwa). Terminy zakończenia poszczególnych etapów 
projektu uczniowie wpisują do tabeli z planem pracy (Materiały dla ucznia), 
a nauczyciel nanosi je w formularzu harmonogramu prac zamieszczonym w 
Materiałach dla nauczyciela. 
 
5. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań 
Odpowiednie imiona i nazwiska uczniowie odnotowują w tabeli z planem pracy 
(Materiały dla ucznia) oraz w tabeli zamieszczonej w karcie pracy 1.  

6. Terminy konsultacji 
Terminy konsultacji uczniowie notują w tabeli z planem pracy. Nauczyciel wpisuje je 
do formularza harmonogramu. 

7. Sposoby dokumentowania pracy 
Spostrzeżenia dotyczące realizacji konkretnych zadań uczniowie na bieżąco notują  
w tabeli z planem pracy. Nauczyciel nanosi swoje uwagi w formularzu 
harmonogramu prac. 
Uczniowie mogą również dokumentować swoje działania, gromadząc materiały 
w portfolio, które po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym projekt też może 
zostać ocenione. 
 
8. Kryteria oceny projektu 
Kryteria oceny wyszczególniono w „Przykładowej karcie oceny projektu” znajdującej 
się  
w Materiałach dla nauczyciela. W skład całościowej oceny projektu danego zespołu 
wchodzi także ocena strony internetowej. Punkty przyznaje nauczyciel – w tym celu 
może wykorzystać „Przykładową kartę oceny prezentacji” (Materiały dla 



 

nauczyciela). W poszczególnych kartach oceny przydatne mogą być podane kryteria 
punktowania. 

3 p. spełnione wymagania 

2 p. drobne odstępstwa od wyznaczonych wymagań 

1 p. istotne odstępstwa od wyznaczonych wymagań 

0 p. niespełnione wymagania 

 
Ponadto wszystkie grupy dokonują samooceny w karcie pracy 1, a następnie każdy 
uczeń indywidualnie ocenia swoją pracę nad projektem – uzupełnia kartę pracy 2. 
 

9. Ewaluacja 

Uczniowie mogą również dokonać ewaluacji całego projektu – wykonują np. reportaż 
fotograficzny ze zdjęć zgromadzonych podczas realizowania zadań i zamieszczają go 
na stronie internetowej szkoły. Zadanie ewaluacyjne znajduje się w Materiałach dla 
ucznia. 


