
Projekt MISTRZYNI SZYMBORSKA 

Zasady uczestnictwa. 

1. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych polskich i 

polonijnych. 

2. Cele : 

  upa i tnienie roku  isławy  zy  orskiej  poprzez prezentowanie twórczo ci poetki; 

  budzenie zainteresowania poezją przeło u wieków i dziedzictwe  kulturowy  naszego 

kraju; 

  kształtowanie  wiado o ci kulturowej; 

  rozwijanie i wz acnianie poczucia to sa o ci narodowej; 

  kształtowanie i utrwalanie ogólnoludzkich zasad  oralnych i humanistycznych; 

  dostarczanie pozytywnych wzorców oso owych; 

  dostrzeganie przez uczniów własnych zainteresowań, ich wer alizowanie i rozwijanie; 

  rozwijanie ko petencji społecznych poprzez  udowanie wła ciwych relacji 

interpersonalnych; 

  rozwijanie umiej tno ci sa odzielnego prezentowania wyników swojej pracy; 

  kształcenie u iej tno ci syste atycznego uczenia si ; 

  rozwijanie krytycznego  y lenia i u iej tno ci for ułowania opinii; 

  pro owanie inspirujących rozwiązań  etodycznych; 

3. Forma pracy: recytacje,  onta e słowno-muzyczne, nagrania, podcasty, prezentacje, 

ilustracje, wykonania  uzyczne i inne,  ające zna iona działań o charakterze kulturalny . 

4. Czas trwania projektu: styczeń 2023 – czerwiec 2023 (w wyjątkowych sytuacjach projekt 

 o e  yć realizowany od wrze nia do grudnia 2023, nie dłu ej jednak ni  trwa rok  isławy 

Szymborskiej). 

5. Zasady szczegółowe: 

   zkoła, przyst pująca do projektu, zo owiązuje si  do zrealizowania w podany  ter inie 

przynaj niej jednego działania o charakterze kulturalny , po wi conego  yciu i/lu  

twórczo ci  isławy Szymborskiej. 

  For y i  etody realizacji projektu są uzale nione od decyzji szkolnego koordynatora lu  

koordynatorów projektu w porozumieniu z uczniami. 

  Rezultaty pracy pu likowane   dą w grupie na FB pod nazwą Projekt MI TRZYNI 

 ZYMBOR KA lu  na stronach zaanga owanych szkół, a nast pnie udost pniane w grupie. 

  Istotne jest,  y w realizacj  zaplanowanych działań zaanga ować uczniów i pozwolić i  na 

współdecydowanie o kształcie wydarzenia. 



  Projekt  o e  yć realizowany online, hy rydowo lu  stacjonarnie. 

  Rodzice wyra ają pise ną zgod  na udział ich dziecka w projekcie oraz pu liczne 

udost pnianie wizerunku ucznia. 

  Grupa utworzona na FB słu y do wy iany do wiadczeń oraz dzielenia si  

zorganizowany i działania i. Za ronione jest w niej stosowanie jakiejkolwiek for y 

o ra ania innych. Niedopuszczalna jest prze oc słowna. Nad porządkie  w grupie czuwają 

jej Administratorki. 

  Dopuszcza si  pro owanie projektu w  ediach lokalnych z zaznaczenie  ich organizatora. 

  Ka da szkoła, realizująca projekt, otrzy a za wiadczenie uczestnictwa po jego zakończeniu. 

 

 


