Sprawozdanie z realizacji Projektu Edukacyjnego
w kl. II gimnazjum
1. Temat projektu:
„Jak wyglądało życie codzienne w PRL-u (lata 60-70)?”
2. Nauczyciel prowadzący:
Pani mgr Maria Dulian
3. Członkowie zespołu (uczennice kl. II d):
-

Agnieszka Bałut
Klaudia Bołoz
Karolina Malska
Justyna Pękala
Kinga Sowa

4. Cele projektu:
Głównym celem projektu było pogłębienie wiedzy uczniów o PRL-u poprzez:
- umiejętność wyszukiwania i odpowiedniej selekcji informacji z różnych źródeł (Internet,
książki, encyklopedie, filmy, kroniki);
- coraz lepsze i dokładniejsze poznawanie kultury i zwyczajów tamtych czasów;
- przygotowanie materiałów filmowych i muzycznych z tamtego okresu (Polska Kronika
Filmowa, Dobranocki PRL-u, Muzyka PRL-u);
- odnalezienie śladów PRL-u w naszym domu i okolicy – szukanie przedmiotów związanych
z tym okresem oraz późniejsza ich prezentacja;
- przeprowadzenie ankiety wśród uczniów Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza
Wielkiego w Tuchowie oraz opracowanie i prezentacja jej wyników;
- przygotowanie scenki tematycznej o charakterze kabaretowym;
- zorganizowanie konkursu wiedzy na temat PRL-u, przeprowadzonego podczas prezentacji
projektu;
- wdrożenie członków zespołu do efektywnej pracy w grupie;
5. Opis realizacji projektu:
Na początku naszej pracy nad projektem wraz z Panią Dulian określiłyśmy cele oraz plan
działania. Chciałyśmy jak najlepiej przedstawić ogólny zarys życia ludzi w czasach PRL-u, nie
zapominając o żadnej z jego dziedzin. Naszym celem było przygotowanie tego w przystępny
sposób, tak by zainteresować naszych rówieśników. W pierwszym etapie realizacji we
wszystkich klasach Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Tuchowie
przeprowadziłyśmy ankietę sprawdzającą wiedzę uczniów szkoły na temat PRL-u. Wyniki nas
zaskoczyły, ponieważ nie spodziewałyśmy się, że nasi koledzy wiedzą tak dużo na ten temat. W
późniejszych etapach zajęłyśmy się wyszukiwaniem najcenniejszych informacji, zdjęć, filmów i
muzyki z tego okresu. Po dokładnej selekcji zgromadzonych materiałów przeszłyśmy do
opracowania scenariusza prezentacji efektów naszej pracy, dobierania strojów oraz
przygotowania projektu od strony wizualnej. Powstała również prezentacja multimedialna
zawierająca najważniejsze informacje i stanowiąca tło dla prezentacji naszego projektu, która
odbyła się 2 maja 2012r. Na zakończenie projektu zorganizowałyśmy konkurs dla widzów,
oczywiście z nagrodami.

6. Uzasadnienie:
Wybór tematu projektu nie był przypadkowy. Zainspirowała nas ciekawa historia Polski.
Realizując ten temat chciałyśmy pogłębić naszą wiedzę w tej dziedzinie oraz zachęcić naszych
rówieśników do zainteresowania się historią naszego kraju.
7. Wnioski:
Dzięki podjętej przez nas pracy dowiedziałyśmy się wielu ciekawych rzeczy, które wzbogaciły
naszą wiedzę o życiu codziennym w czasach PRL-u, nauczyłyśmy się pracy zespołowej.
8. Podziękowania:
Chciałybyśmy serdecznie podziękować pani mgr Marii Dulian, która zawsze służyła nam
pomocą, radą, miłym słowem oraz poświęcała nam swój cenny czas, by nasz projekt wyszedł jak
najlepiej. Dziękujemy również wszystkim innym osobom, którzy w jakikolwiek sposób pomogli
nam w realizacji projektu.
Dziękujemy !

