SPRAWOZDANIE
1. Temat projektu: „Życie codzienne w czasach PRL-u”
2. Nauczyciel prowadzący: mgr Maria Dulian
3. Autorzy projektu: kl. 2b
-Bogusia Łempa
-Aleksandra Sutkowska
-Jan Sandecki
-Monika Siedlik
-Karol Jambrich
4. Cele projektu:
-chęć ukazania odbiorcom realiów PRL-owskich
-uświadomienie różnicy pomiędzy czasami, w których my
żyjemy obecnie, a tymi minionymi, czyli PRL-u
-zapoznanie się z dawnym ustrojem komunistycznym
-wdrożenie w grupie efektów pracy nad projektem
5. Uzasadnienie wyboru tematu:
Razem z grupą wybraliśmy ten temat, gdyż naszym zdaniem był
najbardziej interesujący. Dotyczy on czasów komunizmu, o
których na pewno każdy słyszał, a może nawet pamięta je.
Chcieliśmy przedstawić ten czas wszechstronnie i barwnie,
ponieważ był to jeden z najważniejszych okresów w historii
Polski XX wieku i wiązał się nie tylko z polityką, ale także z
kulturą i życiem codziennym.

6. Opis realizacji projektu:
Do realizacji projektu „Życie codzienne w czasach PRL-u”
przystąpiliśmy pod kierownictwem pani mgr Marii Dulian.
Zespół składał się z pięciu osób, każda miała obowiązek czynnie
zaangażować się w przygotowania. Każdy miał wpierw zapoznać
się realiami życia w czasach komunizmu, by móc lepiej i
wiarygodniej odegrać scenki z życia codziennego ówczesnego
Polaka. Przydział czynności był następujący: Bogusia Łempa i
Aleksandra Sutkowska przygotowały scenariusz oraz część
rekwizytów, Monika Siedlik- stroje, rekwizyty oraz przedmioty
codziennego użytku, Jan Sandecki zajął się realizacją
multimedialną, Karol Jambrich- zadbał o część rekwizytów.
Wszyscy zaangażowaliśmy się w pracę, która dała nam dużo
satysfakcji.
7. Wnioski:
Pracując nad projektem dużo nauczyliśmy się na temat „Życia
codziennego w czasach PRL-u”. Nauczyliśmy się solidarności,
pracy w grupie, odpowiedzialności, wzajemnej pomocy. Było to
dla nas bardzo twórcze i ciekawe doświadczenie. Bardzo cieszy
nas fakt, że podobało się widzom i oceniającym.
8. Podziękowania:
Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Szanownej Pani
mgr Marii Dulian za pomoc w realizacji projektu, za każde miłe i
motywujące słowo oraz za czas, który spędzała z nami poza
godzinami swojej pracy.

