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Sukces jest możliwy 

 
Opracowały: Jadwiga Jurczyk-Motyl, Danuta Limanowska-Cupiał, Beata Łatka, 

Dorota Krawczyk 

 
Wstęp 

Dlaczego do realizacji została wybrana metoda Web Questu?  

 WebQuest jest jedną z metod pracy, która pozwala na efektywne wykorzystanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym. 

 W trakcie realizacji projektu uczniowie musza wcielić się w różne role, zaczynają 

myśleć innymi kategoriami 

 Web Quest należy do metod wymagających aktywnego udziału ucznia w 

wykonywaniu zadań 

 Web Quest zmusza ucznia do myślenia 

 Web Quest zmusza ucznia do twórczej pracy poprzez zbieranie danych, ich analizę , 

opracowanie i wyciąganie wniosków 
 

 
Cele projektu: 

 Zainteresowanie uczniów problemami współczesnego świata – edukacja globalną 

 Pokazanie współzależności ( bezrobocie – globalny  problem) 

 Rozwiązaniem problemu – aktywizacja młodych 

 Pokazanie pozytywnego , pozbawionego stereotypów obrazu młodych ludzi z krajów 

Globalnego Południa 

 nauczenie uczniów efektywnego korzystania z Internetu 

 doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, krytycznego i twórczego 

myślenia, współpracy w zespole 

 nauczenie uczniów korzystania z  ukierunkowanego poszukiwania informacji oraz  ich 

przetwarzania 

 rozwiniecie u uczniów umiejętności myślenia problemowego 

 

Powiązanie projektu z podstawa programową. 

 
Projekt będzie realizowany w ramach przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości, Geografia, 

Wiedza o społeczeństwie 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: 
Uczeń: 

4.10 wyszukuje informacje o aktualnych tendencjach i zmianach w gospodarce świata 

i Polski; 

4.12 ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę świata i Polski oraz podaje przykłady oddziaływania globalizacji 

na poziom życia i model konsumpcji. 

6.2 wyjaśnia motywy aktywności zawodowej człowieka. 

6.1 omawia mierniki i skutki bezrobocia dla gospodarki oraz sposoby walki z bezrobociem; 
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6.4 wyszukuje oferty pracy, uwzględniając własne możliwości i predyspozycje; 

 

GEOGRAFIA 
2. Zróżnicowanie gospodarcze świata. Uczeń: 

1) klasyfikuje państwa na podstawie analizy wskaźników rozwoju społecznego i gospodarczego; wyróżnia 

regiony bogate i biedne (bogatą 

Północ i biedne Południe) i poda je przyczyny dysproporcji w poziomie 

rozwoju społeczno-gospodarczego regionów świata; 

9) wyjaśnia, na czym polegają zmiany zachodzące na rynku pracy 

w skali globalnej i regionalnej, wynikające z rozwoju nowoczesnych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

grupa 1: statystycy 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE: 
10. Edukacja w XXI w. Uczeń: 

1) przedstawia rolę szkoły i edukacji nieformalnej we współczesnym 

społeczeństwie informacyjnym; 

3) wyjaśnia zależność między systemem edukacyjnym a rynkiem pracy; 

wskazuje przykłady ich niedopasowania; 

 

40. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym. Uczeń: 

3) wyjaśnia przyczyny dysproporcji między globalną Północą i globalnym 

Południem oraz mechanizmy i działania, które ją zmniejszają lub 

powiększają; 

4) przedstawia na przykładach wzajemne zależności pomiędzy państwami 

biednymi i boga tymi w polityce, ekonomii, kulturze i ekologii; 

 

42. Systemy bezpieczeństwa i współpracy. Uczeń: 

3) charakteryzuje krótko działanie następujących organizacji: (…)ILO (Międzynarodowa Organizacja 

Pracy)(…) 

 

 

 

Opis projektu 

 

Zgodnie z metodą Web Questu została przygotowana strona internetowa. 

http://webquest.elektryk2.i365.pl/news.php na której uczniowie znajdą potrzebne informacje 

do realizacji projektu. 

 

Składa się z: 

 Strony głównej: Prezentuje temat „Sukces jest możliwy” adresatów, autorów i czas 

potrzebny do wykonania projektu ( 1 miesiąc) 

 Wstępu: zadaniem uczniów będzie przygotowanie konferencji prasowej na której 

przedstawiciel  ONZ lub MOP(International Labour Organization )przedstawi 

stanowisko sekretarza ONZ w sprawie bezrobocia wśród młodych ludzi na świecie. 

 Zadań: Zespół składa się z minimum 5-6 uczniów. Musza oni zaplanować pracę, 

której efektem będzie konferencja prasowa. Niektórzy z członków grupy wezmą w 

niej dział jako: rzecznik prasowy, młodzi biznesmen(i) z krajów Globalnego Południa 

i Północy, przedstawiciel ONZ lub MOP, przedstawiciel Urzędu Statystycznego.  

Oprócz tego zespół musi przygotować materiały dla dziennikarzy, informację o 

przedstawicielach ONZ lub MOP, rekwizyty ( wizytówki, mikrofony). Kolejnym 

zadaniem będzie przygotowanie oświadczenia Sekretarza generalnego ONZ w którym 

http://webquest.elektryk2.i365.pl/news.php
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znajda się najważniejsze zobowiązania i działania jakie może podjąć ( zdaniem 

uczniów) społeczność międzynarodowa w celu poprawy sytuacji. 

 Procesu – podane zostały tu kolejne kroki jakie musi podjąć zespół.  

 Źródeł: Odsyłają one uczniów do stron na których mogą znaleźć potrzebne informacje. 

Oczywiście uczniowie mogą znaleźć własne źródła. 

 Kryteria oceny: Oceniane będzie: zaangażowanie, terminowość, adekwatność, 

estetyka, współpraca w zespole, innowacyjność, użyteczność 

 Konkluzja: informacja zwrotna dla uczniów realizujących projekt – zdobyte 

umiejętności będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy 

 Dla nauczycieli: projekt oprócz wiedzy i umiejętności niesie tez działania 

wychowawcze. Podczas realizacji projektu  powinni zwrócić uwagę na przestrzeganie 

przez uczniów  „Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących Południa” 

oraz „Jak mówić  o większości świata”. 

 

 

Realizacja projektu: 

 

Web Quest zakłada samodzielną pracę uczniów. Wszystkie działania zostały 

omówione i zaprezentowane w projekcie. 

  

 


