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Attitude to refugees in different countries. How can we help refugees in Poland? 

 – zadanie z projektu Erasmus+  

„Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii.” 
 

 

 

TEMAT ZADANIA: Attitude to refugees in different countries. How can we help refugees in Poland? / 

Postawy wobec uchodźców w różnych krajach. Jak możemy pomagać uchodźcom w Polsce? 

 

CELE:  

- realizacja projektu Erasmus+, 

- uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat postaw wobec do uchodźców w różnych krajach, 

- uczniowie zapoznają się ze słownictwem angielskim dotyczącym uchodźców i ich funkcjonowania w 

społeczeństwach, 

- wyłonienie uczniów do wymiany  zagranicznej w ramach projektu Erasmus+ 

 

ZASADY REALIZACJI ZADANIA:  

1. Uczeń wykonuje pracę w języku angielskim na zadany temat (długość do 250 słów).  

2. Praca może być  wykonana metodą projektu zarówno w formie papierowej (tekst oraz 

rysunki/zdjęcia, może być to lapbook), jak i prezentacji multimedialnej. 

3. Zadanie adresowane jest do uczniów klas szóstych i siódmych szkoły podstawowej. 

4. Terminy: ogłoszenie zadania w klasach – kwiecień 2019 r.; realizacja do 15 czerwca 2019 roku. 

5. Podczas realizacji działania uczeń może korzystać z różnych źródeł, w tym Internetu. 

6.  Praca musi być wykonana samodzielnie i podpisana. 

7. Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 5 minut. 

 

OCENA I PUNKTACJA : 

Punktowane będzie: 

1. Zgodność z tematem- 0-3 punkty 
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2. Treść – 0-5 punktów 

3. Poprawność językowa – 0-5 punktów 

4. Estetyka i staranność wykonania- 0-3 pkt. 

5. Pomysłowość i kreatywność- 0-3 pkt 

6. Czas prezentacji- 0-1 pkt. 

 

SUMA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO ZDOBYCIA: 15 

 (Punktacja jest składową ogólnej punktacji kwalifikującej ucznia/uczennicy  

do wzięcia udziału w wymianie zagranicznej w ramach projektu Erasmus+). 
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nauczyciel języka angielskiego 


