Projekt edukacyjny dla uczniów PG 16
Temat projektu: Od

Radia Wolna Europa do wolnej Polski.

Opiekun projektu: Katarzyna Polak
Cele:

Popularyzowanie wiedzy o Janie Nowa ku-Jeziorańskim i roli Radia Wolna Europa we współczesnej historii
Polski i Europy.

Kształtowanie świado mości mocy przekazu słownego poprzez pracę z tekstem radiowym.
Uczenie aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez obcowanie z tekstami kultury.
Budowanie postawy patriotycznej i świado mości historycznej.
Rozwijanie u uczniów samodzielno ści i kryt ycznego myś lenia.
Kształtowanie pożądanych postaw społeczno-wychowawczych, m. in. odpowiedzialności,
zaangażowania, kompro misowości, asertywności.
Forma: słuchowisko radiowe (8-10 minut).
Zadania:

Zadaniem uczniów jest przygotowanie 8-10-minutowej audycji dotyczącej różnych aspektów działalności
Jana Nowaka-Jeziorańskiego na rzecz polskiej wolności lub działalności i historii Radia Wolna Europa.
Audycji towarzyszyć ma uczniowski opis przygotowanego i zrealizowanego przez zespół projektu. Nagranie
z wraz z odpowiednim opisem należy zamieścić w internecie.
Uczniowie będą musieli opisać swoje przygotowania odpowiadając na pytania: jak przebiegała praca nad
nagraniem, jakie działania zostały przeprowadzone, aby je stworzyć, jak wyglądała praca nad audycją „od
kuchni”, jak wyglądała współpraca zespołu przy nagrywaniu, w jaki sposób zaplanowali szkolne i zespołowe
działania w promowaniu swojej pracy.

Źródła informacji: dostępne nagrania audycji Jana Nowaka-Jeziorańskiego i innych nagrań Radia
Wo lna Europa, Internet, programy telewizyjne, prasa, zasoby biblioteki szko lnej.
Prezentacja efektów pracy: prezentacja przygotowanego słuchowiska na godzinach
wychowawczych i w trakcie szko lnego dnia pro jektów.
Co będzie oceniane?
- jaka jest jakość merytoryczna i wartość artyst yczna słuchowiska,

- jak przebiegała praca nad nagraniem,
- jakie działania zostały przeprowadzone, aby je stworzyć,
- jak wyglądała praca nad audycją „od kuchni”,
- jak wyglądała współpraca zespołu przy nagrywaniu,
- w jaki sposób uczniowie zaplanowali szkolne i zespołowe działania w promowaniu swojej pracy,
- czy uczestnicy projektu potrafią dokonać ewaluacji własnych działań.

Instrukcja do projektu
Uczestnictwo w projekcie po może Ci pogłębić wiedzę o Janie Nowaku-Jeziorańskim i roli Radia Wolna
Europa we współczesnej historii Polski i Europy.

W realizacji pro jektu pomocy udzielą Ci nauczyciele języka polskiego, historii, informat yki, którzy
będą Cię wspierać, gdy napotkasz trudności.
Projekt rozpocznie się we wrześniu, a zakończy w listopadzie prezentacją słuchowisk na godzinie
wychowawczej i później w trakcie.
Twój wysiłek zostanie nagrodzony oceną z języka polskiego, zaliczeniem projektu, udziałem w
ogólnopolskim konkursie i będzie mieć wpływ na ocenę z zachowania.
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Karta oceny zawiera kategorie:
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