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„Uchodźcy w europejskich krajach biorących udział w projekcie”.  

– zadanie z projektu Erasmus+  

„Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii.” 
 

 

 

TEMAT ZADANIA: Uchodźcy w europejskich krajach biorących udział w projekcie  

(Polska, Turcja, Bułgaria, Rumunia, Włochy, Grecja) - mapa. 
 

CELE:  

- realizacja projektu Erasmus+ 

- poszerzenie wiedzy na temat uchodźców przybywających do w/w krajów europejskich, ich narodowości  

i kierunków migracji 

- wyłonienie uczniów do wymiany  zagranicznej w ramach projektu Erasmus+ 

 

ZASADY REALIZACJI ZADANIA:  

 

1. Uczeń wykonuje mapę geograficzną Europy, na której zaznacza m.in.:  kierunki migracji uchodźców 

do krajów biorących udział w projekcie oraz ich narodowość. 

2. Praca w formie płaskiej może być wykonana dowolną techniką plastyczną. Powinna zawierać 

legendę wyjaśniającą użyte znaki, barwy, itp. 

3. Format pracy : A2 

4. Zadanie przeznaczone jest dla uczniów klas szóstych i siódmych szkoły podstawowej. 

5. Terminy : ogłoszenie zadania w klasach – marzec 2019 r.; realizacja – do 18 czerwca 2019 r.  

6. Podczas realizacji zadania uczeń może korzystać z różnych źródeł informacji, np. Internetu.   

7. Praca musi być wykonana samodzielnie i podpisana na odwrocie. 
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OCENA I PUNKTACJA : 

Punktowane będzie: 

I. Zgodność z tematem i zasadami 0-3 pkt. 

II. Zawartość niezbędnych treści 0-5 pkt. 

III. Pomysłowość i kreatywność 0-3 pkt. 

IV. Estetyka i staranność wykonania 0-3 pkt. 

V. Terminowość 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+/. 

 

 

 

                                                                                                          Mariola  Czuba  

nauczyciel  geografii 


