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IMIONA I NAZWISKA UCZNIÓW

TEMAT PROJEKTU

„Czego chcemy się 
dowiedzieć?” i/lub 
„Co chcemy osiągnąć?”

PODPISY UCZNIÓW

PODPIS NAUCZYCIELA / OPIEKUNA

Karta 
projektu

A — Główne cele 

I .   Podstawowe informacje — zespół 
 uczniowski i  wybrane temety projektu

II.  Określenie 
celów projektu 
i  zaplanowanie 
etapów realizacji 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA / OPIEKUNA

PROBLEM
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GŁÓWNE 
ZADANIA

Jeżeli projekt 
jest bardziej 
rozbudowany, 
warto dodać 
kolumnę 
głównych zadań.

Działania 
pozwalające 
zrealizować 
projekt 
lub zadanie.

Imiona 
i nazwiska 
uczniów.

Termin 
rozpoczęcia 
i zakończenia.

Informacje 
podsumowujące 
wykonianie 
działania i zadania.

DZIAŁANIA UCZNIOWIE
ODPOWIEDZIALNI

TERMINY
REALIZACJI

INFORMACJA 
O WYKONANIU *

* informacje podsumowujące 
dopisujemy po zakończeniu zadania

B — Planowanie etapów realizacji  projektu 

II .  Określenie celów projektu 
 i  zaplanowanie etapów realizacji
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TERMINY TEMAT UCZESTNICY 
KONSULTACJI

PODPIS 
NAUCZYCIELA

tabela wypełniana sukcesywnie 
w czasie realizacji projektu

I I I .  Konsultacje
 z nauczycielem

Kiedy się odbyła?
Czego dotyczyła 
konsultacja?

Imię i nazwisko 
nauczyciela udzielającego 
konsultacji oraz biorących 
w niej udział uczniów.

Podpis nauczyciela 
udzielającego konsultacji.
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TERMIN
PREZENTACJI

MIEJSCE
PREZENTACJI

FORMA
PREZENTACJI

UDZIAŁ CZŁONKÓW
ZESPOŁU

ODBIORCY

Kiedy odbyła się prezentacja?

Np. szkoła, strona internetowa ogólnopolskiego programu, 
w którym uczniowie wzięli udział.

Np. prezentacja komputerowa, plakaty i krótkie ich ustne omówienie.

Np. wskazanie, którzy uczniowie i w jaki sposób wzięli 
czynny udział w prezentacji.

Np. uczniowie klasy, szkoły, rodzice, przedstawiciele samorządu, 
uczniowie innej szkoły.

tabela wypełniana 
po prezentacji projektu

IV.  Publiczne przedstawienie 
 rezultatów projektu
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	5: 
	6: Losy  robotników przymusowych nie są szerzej znane mieszkańcom Warmii i Mazur. Na terenie dawnych Prus Wschodnich (obecnie województwo warmińsko-mazurskie) przebywało w czasie II wojny wielu robotników przymusowych, którzy pochodzili przede wszystkim z Polski, Związku Radzieckiego i Francji.  Projekt poświęcony będzie historii "Niewolników III Rzeszy"  w Prusach Wschodnich w latach 1939-1945.  
	7: Głównym celem projektu jest przywrócenie pamięci o "niewolnikach III Rzeszy" żyjących i pracujących w Prusach Wschodnich oraz utrwalenie ich historii w zbiorowej świadomości współczesnych.            1) Stworzenie strony internetowej projektu poświęconej robotnikom przymusowym, żyjącym i pracującym w Prusach Wschodnich  w latach 1939-1945.2) Stworzenie  mapy współczesnej Warmii i Mazur z zaznaczonymi miejscami związanymi z robotnikami przymusowymi  i ich historią.3)  Poznanie wybranych losów robotników przymusowych, którzy przebywali w Rastenburgu (Kętrzynie), Olsztynku (Hohenstein)  i w Kotzargen (w Koczarkach).4)  Zebranie bibliografii na temat robotników przymusowych w Prusach Wschodnich w latach II wojny światowej.5) Nawiązanie kontaktu ze śwadkami historii, lokalnymi znawcami historii, stowarzyszeniami  w celu odtworzenia historii robotników przymusowych z okolic Kętrzyna.
	1: Niewolnicy III Rzeszy w Prusach Wschodnich.
	8: 1) Zebranie bibliografii  na temat losu robotników przymusowych               w Prusach Wschodnich w latach II wojny światowej. 2) Poznanie wybranych losów robotników przymusowych, którzy przebywali w Rastenburgu (Kętrzynie), w Olsztynku (Hohenstein) i w Kotzargen (w Koczarkach).3) Stworzenie mapy Warmii  i Mazur                           z zaznaczonymi miejscami związanymi z niewolniczą pracą robotników przymusowych.4) Dokumentowanie projektu poświęconego losom robotników przymusowych w Prusach Wschodnich           w latach 1939-1945.
	9: 1) Przeszukanie stron internetowych, bibliotek w celu wyszukania informacji   na temat                    wybranych losów robotników przymusowych w Prusach Wschodnich.2)a) praca badawcza, poszukiwanie informacji na temat wybranych losów robotników przymusowych,b)  nawiązanie kontaktu ze śwadkami historii, lokalnymi znawcami historii, stowarzyszeniami          w celu odtworzenia historii robotników przymusowych z okolic Kętrzyna, Olsztynka i Koczarek.3) Opracowanie projektumapy, przygotowanie legendy.4) Dokumentowanie projektu w wybranej formie. 
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