REGULAMIN PROJEKTU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W SZCZECINIE
w roku szkolnym 2013/2014
1. Wstęp
Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów klas I, II i III Zespołu Szkół Łączności i przewidziany jest do realizacji
w drugim semestrze roku szkolnego.
Uczniowie mogą przygotować projekt indywidualnie lub w parach.
2. Cele projektu:
2.1 Cele ogólne:
 rozwijanie twórczego myślenia;
 kształcenie umiejętności planowania, organizowania i samooceny własnej pracy;
 kształcenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji;
 kształcenie umiejętności pracy w zespole;
 kształtowanie umiejętności prezentowania własnych dokonań;
 budowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania.
2.2 Cele szczegółowe
 rozwijanie sprawności językowych w zakresie:, mówienia, czytania, słuchania i pisania;
 kształcenie umiejętności wykorzystania współczesnych środków przekazywania informacji;
 kształcenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 kształtowanie samodzielności w procesie uczenia się języka obcego;
 poznanie kultury krajów anglojęzycznych, a także trendów w nowych technologiach;
 wzbogacenie zasobu słownictwa.
3. Opis projektu:
Projekt polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej na jeden z dwóch zaproponowanych na dany rok szkolny
tematów.
Czas prezentacji projektu może wynosić od 5 do 10 minut.
Prezentacja multimedialna może zawierać: fragmenty filmów, podkład muzyczny, ilustracje z czasopism, folderów,
fotografie, pocztówki itp. materiały.
Uczeń przedstawiając temat może posługiwać się wyłącznie językiem angielskim. Dopuszczalne jest korzystanie z notatek
w trakcie prezentacji (nie może to być jednak odczytanie tekstu prezentacji).
Uczeń ma prawo do konsultacji projektu na etapie przygotowań z nauczycielem języka angielskiego.
4. Tematy projektów:
Uczeń wybiera do realizacji jeden z zaproponowanych na dany rok szkolny tematów.
Tematy do wyboru na rok szkolny 2013/2014:
 Culture, music and new trends
 Fashion and trends in new technology
5. Czas realizacji:
Projekty realizowane są w okresie od 10 lutego do 3 marca 2014 roku. Prezentacje projektów przewidziane są
w ramach lekcji języka angielskiego w terminie: 3 - 14 marca 2014 roku.
6. Ocena projektów
Za wykonanie projektu uczeń otrzymuje ocenę w kategorii „projekt” z języka angielskiego. Ocena jest równoważna ocenie
ze sprawdzianu.
Przy ocenie brane są następujące elementy:
 prezentacja wybranego tematu,
 umiejętności językowe (w tym: zakres struktur leksykalno-gramatycznych, poprawność użytych struktur leksykalnogramatycznych, płynność wypowiedzi),
 dobór materiału i środków,
 ujęcie tematu prezentacji,
 walory estetyczne prezentacji multimedialnej,
 umiejętność udzielania odpowiedzi na pytania klasy do prezentacji,
 samoocena.
W przypadku niezaliczenia projektu, uczeń zobowiązany jest do poprawy oceny w terminie trzech tygodni od otrzymania
oceny niedostatecznej.

