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Formularz zgłoszeniowy 
Przykłady dobrych praktyk w edukacji 

„Dzielimy się doświadczeniami” 

 

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia 

„Wolnośd kocham i rozumiem, solidarnie żyd 
umiem”- scenariusz lekcji 
 

 
Nazwa szkoły/placówki 
 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera 
w Gnieźnie 

 
Adres szkoły/placówki  
1. miasto, gmina, powiat, ulica,  
2. telefon, 
3. e-mail, 

4. strona internetowa. 
 

62-200 Gniezno, gmina Gniezno, powiat 
gnieźnieoski, ulica Chrobrego 12; 
Tel. 61 4263997 
e-mail sp5gniezno@post.pl 
www. sp5gniezno.home.pl 

Autor projektu/przedsięwzięcia  
(imię, nazwisko, stanowisko) 

Katarzyna Winiarska- n-l historii i społ., 
bibliotekarz 

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, 
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, 
cele projektu, czas realizacji...). 

 

Scenariusz godziny wychowawczej (lub lekcji historii i społ.) jest pokłosiem udziału 
naszej placówki w tzw. projekcie prezydenckim „Młodzi dla Wolności! 2014”. 
Przygotowany scenariusz przeznaczony jest przede wszystkim dla klas 4- 6 szkoły 
podstawowej. Inspiracją do opracowania w/w były obchody 25-lecia wolności, ale też 
zaobserwowany przez autorkę niepokojący trend nieco błędnego podejścia do 
rozumienia przez uczniów pojęd wolności i solidarności. Różne metody i formy pracy 
(pogadanka, „burza mózgów”, praca grupach, praca z tekstem, elementy dyskusji) 
miały na celu kształcenie postaw patriotycznych, społecznych i moralnych, 
wypracowanie poczucia wspólnoty wśród uczniów oraz wskazanie potrzeby 
solidarności międzyludzkiej i należytego rozumienia podstawowych pojęd (wolnośd, 
solidarnośd, solidarny). Scenariusz można modyfikowad i wykorzystad zależnie do 
potrzeb. 
 
 

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu). 

 

Efektem przeprowadzonej lekcji było wyjaśnienie przez uczniów, jak rozumieją 
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wolnośd i solidarnośd, poszerzenie ich wiedzy o tych zagadnieniach, dwiczenie 
umiejętności korzystania ze słowników i wypełniania krzyżówki przygotowanej przez 
nauczyciela oraz zapoznanie z przykładem twórczości muzycznej zespołu Chłopcy z 
Placu Broni. Uczniowie zauważyli, że wspólna praca może przynosid ciekawe efekty, a 
wykonywana rzetelnie jest przykładem patriotycznej postawy. 
 
 

 
 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań 
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami. 
 

Do przeprowadzenia zajęd potrzebne są słowniki- z biblioteki szkolnej, krzyżówka- 
przygotowana przez nauczyciela oraz nagranie utworu „Kocham wolnośd” zespołu 
Chłopcy z Placu Broni. 
 

 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, 
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…). 
 

Scenariusz lekcji znajduje się w zakładce „Nauczyciel- nasze pomysły” na stronie SP5 
sp5gniezno.home.pl 
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów 
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych 
materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., 
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami). 

http://sp5gniezno.home.pl/

