Zadania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Powołanie Szkolnego Koordynatora projektu edukacyjnego

sierpień – posiedzenie
Rady Pedagogicznej
zebranie z Rodzicami
uczniów

dyrektor

Poinformowanie uczniów i ich rodziców

wychowawcy

/ prawnych opiekunów / o warunkach realizacji projektu edukacyjnego

Zgłoszenie przez zainteresowanych uczniów własnych
propozycji tematów projektów edukacyjnych ( w formie
wniosku z prośbą o zatwierdzenie przez Koordynatora i
wpisanie na szkolną listę tematów)
Opracowanie przez nauczycieli propozycji tematów
projektów edukacyjnych
Ogłoszenie uczniom szkolnej listy tematów projektów

/wrzesień/
do końca września

wychowawca

do końca października

koordynator

do 15 listopada

opiekun projektu
koordynator

/na godzinach wychowawczych, w dzienniku
elektronicznym, w bibliotece szkolnej/
Tworzenie przez uczniów ( samodzielnie lub przy pomocy do 20 listopada
nauczyciela) 4 – 6 osobowych zespołów, które będą
realizowały wybrany projekt edukacyjny
Wybór przez każdy zespół tematu projektu
do końca listopada
(ze szkolnej listy projektów)
Ustalenie w zespołach celów i terminów realizacji
poszczególnych etapów projektu

wychowawca

wychowawca

do 15 grudnia

opiekun projektu

do końca grudnia

opiekun projektu

do końca grudnia

opiekun projektu

Praca nad realizacją projektu

do końca marca

nauczyciele
uczniowie

Opracowanie szkolnego harmonogramu prezentacji
poszczególnych projektów

do końca marca

opiekun projektu
opiekun projektu

Ogłoszenie szkolnego harmonogramu prezentacji
projektów /na godzinach wychowawczych, w dzienniku
elektronicznym, w bibliotece szkolnej/
Przygotowanie w zespołach listy niezbędnych do
prezentacji pomocy naukowych i środków technicznych
/spośród tych, które posiada szkoła lub zorganizowanych
we własnym zakresie/
Samoocena projektu w zespołach /próbna prezentacja/
Publiczna prezentacja projektu / zgodnie ze szkolnym
harmonogramem i w formie ustalonej z opiekunem
projektu/
Ocena projektu / z uwzględnieniem zaangażowania i
wkładu pracy każdego członka zespołu w trakcie realizacji
projektu/
Podsumowanie: Ewaluacja projektu /wymiana uwag
uczestników i opiekunów, wyciągnięcie wniosków/
Sporządzenie sprawozdania

do końca marca

nauczyciele
koordynator

do końca marca

koordynator

do 10 kwietnia
do połowy maja

opiekun projektu
opiekun projektu

do połowy maja

koordynator

do końca maja

nauczyciele

Podsumowanie wszystkich projektów w czasie Szkolnych
Dni Nauki

czerwiec

uczniowie
opiekun projektu

( szczegółowy harmonogram działań)
Omówienie z uczniami scenariusza i szczegółowego
harmonogramu działań projektowych, przygotowanie
kontraktu, omówienie wzorów dokumentów i kryteriów
oceniania projektu oraz jego prezentacji.
Założenie karty projektu

