
1. Temat projektu: „Bogaci dorobkiem pokoleń, idziemy w przyszłość”. 

 

2. Założenia projektu. 

 

                 Projekt zakłada prowadzenie długofalowych działań promujących postawy 

patriotyczne, sprzyjających uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności 

szkolnej i lokalnej. Działania projektu ukierunkowane są na doskonalenie, w tym 

zwiększenie skuteczności, procesów dydaktycznych i wychowawczych w obszarze 

edukacji patriotycznej i regionalnej, w klimacie społecznym sprzyjającym rozwojowi, 

osiąganiu sukcesów i wspierającym poczucie wartości wszystkich podmiotów. 

 

3. Cele projektu. 

 

                 Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii          

i kultury, walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju, kształtowanie 

tożsamości narodowej, więzi z Ojczyzną i współuczestnictwo w pielęgnowaniu 

tradycji. Projekt ma na celu rozwijanie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym oraz kształtowanie 

tożsamości pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności. Projekt 

służy wydobyciu wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w aspekcie 

„małej Ojczyzny”, wzmacnianiu poczucia zakorzenienia, przynależności                   

do określonego terytorium, wspólnoty i kultury. Celem projektu jest kształtowanie 

umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia                       

do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach historycznych, 

inspirowanie uczniów do samodzielnego tworzenia narracji historycznej w tym 

integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego 

stanowiska. 

 

4. Termin realizacji: wrzesień 2017 r.– czerwiec 2018 r. 

 

5. Adresaci projektu: społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 25 w Elblągu,  

                                 społeczność lokalna, regionalna i ogólnopolska. 

 

6. Działania:  w ramach realizacji projektu zaplanowano ponad siedemdziesiąt działań 

                   służących osiągnięciu celów i założeń, angażujących całą społeczność                     

szkolną we współpracy ze środowiskiem lokalnym i regionalnym. 

 



7. Przewidywane efekty projektu. 

 

                   Społeczność szkolna inicjuje i prowadzi działania w zakresie edukacji 

patriotycznej i regionalnej o różnym zasięgu terytorialnym - uroczystości, konkursy, 

turnieje, rajdy, spotkania z ciekawymi ludźmi, odwiedzanie miejsc pamięci 

narodowej, wyjazdy edukacyjne do muzeum, miejsc o znaczeniu historycznym             

i kulturalnym. Szkoła upowszechnia ideę pamięci narodowej, prowadzi działalność 

związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, sprawuje 

opiekę nad tymi miejscami. Uczniowie poszerzają wiedzę na temat polskiej historii       

i kultury, walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju, rozwijają 

tożsamość narodową, więzi z Ojczyzną, współuczestniczą w pielęgnowaniu tradycji. 

Kreatywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie 

lokalnym i państwowym. Poznają wielorakie wartości tkwiące we własnym regionie   

w aspekcie „małej Ojczyzny”, kształtują poczucia zakorzenienia, przynależności                    

do określonego terytorium, wspólnoty i kultury. Społeczność szkolna realizuje 

działania we współpracy ze środowiskiem lokalnym i regionalnym. Uczniowie 

uczestniczą w realizacji programów lub projektów organizowanych przez inne 

podmioty w zakresie kształtowania i propagowania postaw patriotycznych dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Działania szkoły mają szeroki zasięg oddziaływania, są 

widoczne, systematycznie dokumentowane i upowszechniane, wynikają z potrzeb 

społeczności lokalnej i są przez nią akceptowane. Podejmowane inicjatywy integrują 

społeczność szkolną, promują ideę projektu i podejmowane działania, przyczyniają się                  

do poszukiwania nowych, skutecznych rozwiązań, podnoszących atrakcyjność              

i efektywność pracy szkoły w obszarze edukacji, wychowania i opieki. 

 

 

 


