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Temat:
Stworzyliśmy Włochy. Teraz musimy stworzyć Włochów – zjednoczenie

Klasa:
III

Miejsce:
pracownia wyposażona w komputery z dostępem do Internetu dla każdej grupy

Czas:
45 minut

Cele
Cel ogólny: zapoznanie z genezą, etapami i następstwami zjednoczenia Włoch.
Cele szczegółowe
Uczeń:

omawia przesłanki przemawiające za zjednoczeniem Włoch;

poznaje dwie koncepcje zjednoczenia;

analizuje związki przyczynowo-skutkowe i czasowo-przestrzenne w kontekście
zjednoczenia Włoch;

selekcjonuje i hierarchizuje informacje, tworząc problemową narrację historyczną;

wskazuje kluczowe wydarzenia w historii jednoczenia Włoch (SPE).

Środki dydaktyczne:

mapa;

atlasy;

materiały interaktywne przygotowane przez uczniów;

gałązki logiczne;

materiały interaktywne przygotowane przez ekspertów prowadzących lekcje.

Metody, techniki i formy:

wykład eksperta;

gałązka logiczna;

praca w grupie;

praca z mapą.

Uwagi: Na 2 tygodnie przed lekcją nauczyciel zleca 2–3-osobowemu zespołowi
przygotowanie wykładu i materiałów interaktywnych na temat zjednoczenia Włoch.
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Przebieg lekcji
Część wstępna:
Nauczyciel wyjaśnia, że zajęcia poprowadzone zostaną przez uczniów – ekspertów,
a zadaniem klasy będzie przygotowanie notatki w formie gałązki logicznej.
Przyczyny i etapy zjednoczenia Włoch
Wystąpienie uczniów z uwzględnieniem następujących elementów:

koncepcje zjednoczenia;

reformy w Królestwie Sardynii w czasach króla Wiktora Emanuela II;

wojna Królestwa Sardynii i Francji przeciwko Austrii (zwycięstwo jako znak
rozpoczęcia zjednoczenia);

bunty przeciwko lokalnym władcom w państwach Półwyspu Apenińskiego;

plebiscyty w Toskanii, Modenie, Parmie i Bolonii;

walki na Sycylii, wyprawa Garibaldiego;

proklamowanie utworzenia Królestwa Włoch (1861);

przyłączenie Wenecji i Państwa Kościelnego;

Rzym stolicą Włoch (1871).
Część podsumowująca:
Uczniowie zadają pytania ekspertom, które służą ewentualnemu uzupełnieniu gałązek
logicznych. Następnie należy sprawdzić poprawność wykonania i zachowania zależności
przyczynowo-skutkowych. Pytanie kluczowe: Dlaczego w zjednoczonych Włoszech
należało rozpocząć tworzenie Włochów?

Komentarz metodyczny
Uczniowie doskonalą kompetencje kluczowe niezbędne na współczesnym rynku
pracy: komunikowanie się w języku polskim poprzez interpretowanie myśli,
wykorzystywanie informacji z rożnych źródeł i umiejętności uczenia się.
Ocena ucznia ze SPE przygotowującego wystąpienie: logika przekazu, dobór
materiału, zachowanie zależności przyczynowo-skutkowych.
Ewaluacja w formie niedokończonego zdania: na dzisiejszej lekcji rozwinęłam/
rozwinąłem umiejętność…

