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Temat lekcji:
Śladami romantycznych poetów. Projekt uczniowski

Klasa / czas trwania zajęć/lekcji:
II / 180 minut

Cele. Uczeń:

planuje swoje działania;

gromadzi i selekcjonuje informacje;

podejmuje współpracę z innymi;

doskonali swoje umiejętności i poszerza wiedzę;

wykorzystuje w procesie uczenia się nowoczesne technologie.

Metody/techniki/formy pracy:

metoda projektu,

prezentacja.

Środki dydaktyczne:

słowniki,

zgromadzona przez uczniów literatura.

Opis przebiegu lekcji:
Część wprowadzająca:
Określenie problematyki lekcji, podział uczniów na zespoły zadaniowe.
Część właściwa:
Lekcja 1. Uczniowie pracują w trzech grupach, każda z nich przygotowuje prezentację
dotyczącą innego romantycznego poety (Mickiewicza, Słowackiego, Norwida).
Uczniowie wybierają lidera, określają zadania do wykonania i dzielą się rolami,
opracowują strategię działania. Wykorzystują pracę poza szkołą. narzędzia online
udostępnione na darmowych serwisach do tworzenia prezentacji, mapy myślowe,
witrynę Google.
Lekcja 2. Uczniowie przedstawiają losy romantyków w postaci słownej, graficznej,
multimedialnej – zgodnie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami.
Część podsumowująca: Rozmowa na temat przedstawionych prezentacji, ocena
koleżeńska, samoocena. Weryfikacja ocen przez nauczyciela.
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Komentarz metodyczny:
Uczniowie na przygotowanie projektu muszą mieć co najmniej cztery
tygodnie. Uczniom ze SPE należy udzielać dodatkowych wskazówek, np. dodać
pytania pomocnicze dostosowane do opinii PPP, udzielić wsparcia w czasie
opracowywania strategii działań. Należy zróżnicować ocenę ze względu na
możliwości edukacyjne uczniów i docenić ich zaangażowanie w tworzenie
prezentacji. Zastosowane w lekcji metody kształtują umiejętność pracy w grupie,
która jest elementem ułatwiającym komunikację i wspólne dochodzenie do
rozwiązania problemu, oraz samokształcenia, planowania, a więc cechy przydatne
na rynku pracy. W trakcie lekcji kształcone są kompetencje: w zakresie rozumienia
i tworzenia informacji, wielojęzyczności, technologii i inżynierii, osobiste,
społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się. W przypadku uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy: zapewnić właściwe oświetlenie sali
lekcyjnej i miejsca pracy, wykorzystać mocne strony ucznia, tworzyć atmosferę
pracy sprzyjającą budowaniu pozytywnych emocji i doświadczeń, dostosować
materiały i narzędzia do warunków i możliwości ucznia, np. w materiałach
tekstowych powiększyć czcionkę, stosować zakreślenia; dostosować wymagania
edukacyjne, stopień, np. wydłużyć czas pracy, umożliwić zapoznanie się
z materiałem źródłowym w domu i udzielić wskazówek do pracy, zorganizować
pomoc koleżeńską, stosować ocenianie kształtujące, wspierające ucznia,
połączone z samooceną i oceną koleżeńską, wzmacniać ucznia pochwałą nawet
za niewielkie postępy, a także udzielać informacji zwrotnej o tym, co uczeń robi
dobrze, a w których miejscach popełnił błędy lub co wykonał źle, w jaki sposób
może uzupełnić braki lub poprawić błędy oraz poinformować o tym, jakimi
metodami może doskonalić swoje umiejętności.

