Szkolny Regulamin Realizacji Zespołowego Projektu Edukacyjnego

I Zadania ucznia
1.

Uczeń ma obowiązek uczestnictwa w co najmniej jednym projekcie edukacyjnym w ciągu trzyletniego cyklu
nauczania.

2.

Uczeń ma obowiązek:
terminowo przedstawiac kolejne etapy realizacji projektu
zaprezentować w wyznaczonym terminie efekty pracy
napisać sprawozdanie z realizacji projektu

3.

Uczeń ma prawo wybrać temat zaproponowany przez nauczyciela przedmiotu, opiekuna projektu
niebędącego nauczycielem przedmiotu lub zaproponować własny temat.

4.

Zespół do realizacji projektu edukacyjnego musi liczyć nie mniej niż 3 osoby uczęszczające do jednego lub
różnych zespołów klasowych.

5.

O składzie zespołu realizującego projekt edukacyjny decyduje opiekun projektu, uwzględniając możliwości i
umiejętności uczniów oraz ich sugestie.

6.

Udział w realizacji projektu edukacyjnego wpływa na ocenę zachowania ucznia w klasie trzeciej.

7.

Uczeń, który zadeklarował chęć realizowania projektu, nie może zmienić tematu.

II Zadania opiekuna projektu
1.

Każdy nauczyciel gimnazjum może być opiekunem projektu edukacyjnego.

2.

Do zadań opiekuna projektu edukacyjnego należy:
zgłoszenie propozycji tematów do realizacji metodą projektu,
dobór uczniów zainteresowanych wybranym tematem,
określenie celów projektu,
przygotowanie kontraktu i instrukcji dla grup, w których uczniowie realizują projekt,
nadzorowanie i udzielanie wskazówek,
ustalenie sposobu prezentacji,
ocena zaangażowania uczniów w realizację projektu,
przechowywanie (do momentu ukończenia szkoły przez uczniów) dokumentacji stanowiącej dowód
realizacji projektu przez poszczególnych gimnazjalistów,
przekazywanie wychowawcy informacji o zakonczonym projekcie w postaci karty ewidencji projektu.

3.

O sposobie oceniania projektu decyduje opiekun projektu.

III Zadania wychowawcy klasy
1.

Do zadań wychowawcy klasy należy
zapoznanie (na początku każdego roku szkolnego) uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) z warunkami
realizacji projektu edukacyjnego,
monitorowanie udziału uczniów w realizacji projektów edukacyjnych.
ewidencjonowanie udziału uczniów w projektach edukacyjnych.

IV W sprawach szczególnych dotyczących realizacji projektu rozstrzyga dyrektor.

Instrukcja realizacji projektu
Przykładowa instrukcja
I. Temat projektu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Cel(e)
1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
III. Zadania, które trzeba wykonać aby zrealizować cele projektu:
1. ................................................................... ......................................................................................
2. ................................................................... ......................................................................................
3. ................................................................... ......................................................................................
4. .................................................................... .....................................................................................
IV. Źródła, z których możesz skorzystać
Ludzie (kto) ............................................................................................................................................
Instytucje ...............................................................................................................................................
Inne............................................................... ........................................................................................
V. Terminy konsultacji z nauczycielem
Grupa (nazwa, nr)

Termin konsultacji

Gr. I.

co drugi wtorek,
godz. 13.30

VI. Termin prezentacji ........................................................................... ........................................................
VII. Jak przedstawimy efekty naszej pracy? ............................................................................ .........................
....................................................................................................................................................................
VIII. Co będziemy brali pod uwagę przy ocenie? ...............................................................................................
. ...................................................................................................................................................................
autorefleksja
Działania dobre

Działania wymagające poprawy

Co? Jak?

SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU propozycja
1.

Strona tytułowa
tytuł/temat projektu
nazwiska i imiona autorów
nazwisko nauczyciela koordynującego projekt
termin realizacji projektu

2.

Spis treści

3.

Podziękowania (obligatoryjnie)
dla osób, instytucji, które poświęciły swój czas, udzieliły pomocy

4.

Streszczenie
przedstawienie najważniejszych osiągnięć

5.

Wstęp
przedstawienie, dlaczego zainteresowano się tym tematem, podanie celów
przedstawienie problemu, który jest tematem projektu
opisanie osiągnięć autorów projektu

6.

Część główna
zatytułowane rozdziały (ich liczba, zawartość zależy od tematu, rodzaju projektu)
prezentacja rozwiązania
opis metod dojścia do celu .
opis działań, które pozwoliły dojść do celu

7.

Wnioski

8.

Rekomendacje(dla projektu realizacyjnego)
przedstawienie działań, które trzeba podjąć, aby wdrożyć projekt
opisanie efektów, jakie przyniesie zastosowanie projektu
opis propozycji innych zastosowań wyników projektu

9.

Załączniki
ankiety, formularze, tabele, wykresy, rysunki, mapy, prezentacje multimedialne, akty prawne, kosztorysy, itp...

10. Bibliografia

I. Tabela wychowawcy
L.p.

Imiona i
nazwisko ucznia

Temat projektu

Termin
realizacji

Opiekun

Uwagi

II. Tabela opiekuna
Tytuł

Imiona i nazwisko ucznia

Termin realizacji

Uwagi

