„Walka o wolność, gdy się ją zaczyna,
Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna.”
(George Gordon Byron, poeta angielski)

Program edukacyjno-wychowawczy
Rok 2019- Rokiem Wolności
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami
Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.
luty-grudzień 2019 rok
Decyzją Rady Miasta Bydgoszczy, rok 2019 został ogłoszony Rokiem Wolności

Cele programu:












upamiętnienie 100. rocznicy zwycięskiego zakończenia Powstania Wielkopolskiego w
1919 roku, 100. Rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego- 28 czerwca 1919 r.,
którego postanowienia gwarantowały powrót Bydgoszczy do Polski, 30. Rocznicy
częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, przeprowadzonych w czerwcu 1989
roku, 15. Rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej – 1 maja 2004 r., 20. Rocznicy
obecności Polski w NATO – 12 marca 1999 r.,
rozbudzanie zainteresowania historią (w tym historią „małej ojczyzny”);
zna miejsca w Bydgoszczy związane z wydarzeniami rocznicowymi z najnowszej
historii Polski,
rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów;
nabywanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
doskonalenie umiejętności pracy twórczej i sposobów jej prezentacji;
mobilizowanie do zdobywania wiedzy z różnych źródeł;
realizowanie zadań o charakterze interdyscyplinarnym;
kształtowanie umiejętności współpracowania w grupie;
integracja środowiska lokalnego oraz współpraca z różnymi bydgoskimi instytucjami.

Zamierzone osiągnięcia:





uczeń świadomie przedstawia efekt swoich działań w formie prac plastycznych,
prezentacji multimedialnych, utworów literackich, artykułów (m.in. na stronie
internetowej szkoły i w szkolnej gazetce);
uczeń samodzielnie poszukuje niezbędnych informacji (dostępna literatura, Internet)
oraz potrafi dokonać ich selekcji;
uczeń zna najważniejsze fakty z najnowszej historii Polski i świata;

▪ uczeń dostrzega naturalne przenikanie się różnych dziedzin nauki i konieczność własnego
rozwoju na wielu różnorodnych płaszczyznach,

1

Propozycje dla uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum:

 najciekawsza gazetka
poświęcona
wydarzeniom rocznicowym dotyczącym
najnowszej historii Polski;
 scenariusz lekcji godziny wychowawczej lub historii, poświęcony wydarzeniom „Roku
Wolności”
 artykuł do gazetki szkolnej dotyczący wydarzeń rocznicowych,
 apel dla uczniów szkoły Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy z okazji rocznic: Powstania
wielkopolskiego, podpisania traktatu wersalskiego, częściowo wolnych wyborów roku
1989, wejścia Polski do Unii Europejskiej i NATO,
 Tworzenie Plakatu Wolności,
 Organizacja „Maratonu Wolności”- czyli interdyscyplinarnej rywalizacji klas,
 Wyjście klasy do siedziby NATO w Bydgoszczy, zwiedzanie jednostki.
 Wycieczka tematyczna po bydgoskim śródmieściu pt. „Szlakiem Wolności”,
 - konkurs na esej/wypracowanie dotyczące postaci związanych z wydarzeniami,
których rocznice teraz przypadają ("Ikona Wolności"),
 - "Bydgoszcz- polska stolica NATO" - konkurs na prezentację multimedialną o NATO i
jego związkach z Bydgoszczą.
 - "Polska w UE z mojej perspektywy"- konkurs na prezentację/projekt ukazujący
zmiany jakie zaszły w Bydgoszczy za sprawą głównie środków z UE,
 konkurs na prezentację multimedialną „Unia Europejska w pigułce”,
 Inscenizacja „Moje miasto jest na B” połączona z wystawą pod hasłem „Bydgoszcz w
złotej ramce”,
 „Wyśpiewam wam wolność” - międzyszkolny konkurs piosenki,
 szkolny konkurs wiedzy o wydarzeniach z najnowszej historii Polski;

Przedsięwzięcia realizowane będą we współpracy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej,
plastyki, techniki, informatyki, języka polskiego, języka angielskiego, historii, nauczycielami
pracującymi w świetlicy i wychowawcami klas.

Szkolni Koordynatorzy Roku Wolności:
Patrycja Kowalczyk, Joanna Lipowicz- Jagodzińska, Krzysztof Kłosowski,
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