
Miejski projekt edukacyjny: Narodowe Święto Niepodległości  

    

 

 

PRZYGOTOWANIE DO 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ 
POLSKĘ  

I etap 2015/2016 - Zorganizowanie miejskiego konkursu na program edukacyjny 
szkoły z zakresu wychowania patriotycznego ze szczególnym uwzględnieniem 
Tarnowa i regionu w odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Jak Tarnów i jego 
okolice reagował na I wojnę światową (1914 – 1918)? 
II etap 2016/2017 - Udział wybitnych osobowości i zwyczajnych mieszkańców  
w dążeniach do niepodległości.  
III etap 2017/2018 – Wyobrażenia i propozycje rozszerzające sposób świętowa-
nia, model świętowania. 

 

TEMATY PROJEKTU w kolejnych etapach:         
Drogi Tarnowian do niepodległości - I etap  
Bohaterom Niepodległej - II etap 

 Świętujmy Niepodległą! - III etap. 
 
 

CEL GŁÓWNY 
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży tarnowskich szkół jako element  
3-letniego przygotowania do 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  
 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

1. Przeprowadzenie atrakcyjnych przedsięwzięć w zakresie wychowania 
patriotyczno-obywatelskiego młodzieży szkolnej, opartego na tradycjach walk 
o niepodległość Polski w regionie tarnowskim w latach 1914-1918. 

2. Pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej odzyskania niepodległości na 
różnych płaszczyznach. 



3. Odzyskanie niepodległości przez Miasto Tarnów i Polskę widziane przez 
pryzmat jednostek zaangażowanych w ten proces – tak obywateli wybitnych, 
jak i zwykłych mieszkańców miasta. 

4. Zaangażowanie mniejszości narodowych – obywateli miasta w proces 
odzyskania niepodległości – Tarnów wielokulturowy. 

5. Uświadomienie uczniom znaczenia wydarzeń z 1918 r. dla powstania 
niepodległego państwa polskiego; podkreślenie wkładu pracy i zasług wielu 
Polaków w walce o wolność i utrzymanie polskości. 

6. Wychowanie patriotyczne poprzez kształtowanie postaw patriotycznych  
i obywatelskich – korelacja wiedzy, sztuki i wysiłku ruchowego (rajd szlakami 
…, symulacje wydarzeń).  

7. Budzenie i rozwijanie zainteresowania przeszłością (edukacja regionalna, 
zachowanie pamięci o miejscach związanych z historią w moim regionie). 

8. Zachęcanie uczniów do działań twórczych i innowacyjnych, aktywnie 
uczestniczących w życiu społeczności lokalnej. 

9. Zainspirowanie młodzieży do badań i dokumentowania historii, tradycji  
i kultury regionu. 

10. Integrowanie przedstawicieli różnych środowisk wokół wychowania patriotycz-
nego np. debata: jak uwrażliwiać dzieci i młodzież na nowoczesny patriotyzm? 

ADRESAT PROJEKTU  

Tarnowskie szkoły publiczne: podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne: SP -16;  

G - 12; SPG - 21. Razem – 49 szkół. 

KONSTRUKCJA PROJEKTU 

1. Opracowanie projektu.  

2. Ogłoszenie rozpoczęcia 3-letniej realizacji w tarnowskich szkołach. 

3. Składanie programów zadań przyjętych do realizacji w poszczególnych 
etapach wg corocznych harmonogramów.   

4. Ocena programów zadań przez Jury Konkursu i coroczne przyjęcie ich do 
realizacji przez Jury w ramach projektu. 

5. Realizacja przyjętych zadań przez szkoły.  

6. Uroczyste etapowe podsumowanie projektu - coroczne ogłoszenie wyników 
połączone z prezentacją medialną realizacji zadań szkół.  

7. Podsumowanie końcowe całości projektu.  

HARMONOGRAM PROJEKTU 

Co roku będzie opracowywany harmonogram realizacji poszczególnych etapów 
projektu, dostosowany do założonych tematów i celów odpowiednio uszczegółowiony 
na każdym etapie i dołączony do regulaminu podjętych zadań.  

 



CZAS WYKONANIA PROJEKTU 

I etap: wrzesień - listopad 2015, realizacja programu edukacyjnego w roku szkolnym 
2015/2016 
II etap: wrzesień – grudzień 2016, realizacja w roku szkolnym 2016/2017 
III etap:  realizacja w roku szkolnym 2017/2018 i podsumowanie – 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę w roku szkolnym 2018/2019. 

 MIEJSCE REALIZACJI 

Szkoły publiczne, miasto Tarnów i jego okolice. Poszukiwanie śladów dążenia 

Tarnowian do niepodległości nie wyklucza szerszej przestrzeni geograficznej. 

KRYTERIA OCENIANIA ZADAŃ PRZYJĘTYCH NA POSZCZEGÓLNYCH 
ETAPACH PROJEKTU 

Wybrane przez Organizatora Jury Konkursu co roku oceniać będzie przyjęte zadania. 

W skład Jury wejdzie 9 osób pasjonatów wychowania patriotycznego,  przedstawicieli 

instytucji, nauczycieli (historyków, polonistów, geografów i in.) 

 Jury oceniać będzie otrzymane programy/projekty zadań według następujących 
kryteriów: 

1. wysoka zawartość merytoryczna programu i pracy szkoły  
2. pomysłowość i nowatorstwo  
3. różnorodność form realizacji programu  
4. objęcie zakresem treści i działań obszaru miasta Tarnowa i okolic 
5. korelacja wiedzy, sztuki, wysiłku ruchowego (np. rajd szlakiem ..., symulacje 
wydarzeń) 
6. podkreślenie roli osób związanych z Tarnowem i okolicami dla niepodległości 
7. wykorzystanie walorów przekazu multimedialnego 
8. występowanie elementów ewaluacyjnych w programie szkoły 
9. dostosowanie programu do poziomu wiekowego uczniów szkół  
10. dbałość o bibliografię i źródła 
11. kosztorys przedsięwzięcia. 

FINANSOWE  ZABEZPIECZENIE REALIZACJI PROJEKTU 

Środki finansowe na realizację projektu zostaną ujęte w budżecie miasta Tarnowa na 

dany rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację wychowania patriotycznego  

w szkołach.   

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zróżnicowanego, w każdym roku innego, 

podziału środków finansowych np. na nagrody, inne formy wyróżnienia. 

PREZENTACJA EFEKTÓW PROJEKTU 

Podsumowaniem każdego etapu projektu będzie coroczne uroczyste podsumowanie 
z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Zawierać będzie wyniki zadań przyjętych 



w kolejnych latach i prezentacje multimedialne obrazujące działania szkół na każdym 
etapie. Formy podsumowania co roku mogą ulegać zmianie. 

 WSKAŹNIKI - KRYTERIA SUKCESU 

Wymiernymi wskaźnikami wykonania projektu w roku szkolnym 2015/2016 będą:  
- czas realizacji programu, 
- liczba uczestników programu, 
- różnorodność działań, 
- przyjęta na dany rok forma działania szkoły, 
- sprawozdanie z realizacji zadania w danym roku szkolnym. 

Następne zostaną podane w regulaminach przy kolejnych etapach realizacji projektu. 
  

DOKUMENTACJA 

Na dokumentację całościową projektu składać się będą: 

- program  projektu z harmonogramami przebiegu i regulaminy, 
- pisma do dyrektorów, 
- programy/projekty edukacyjne szkół,  
- prezentacje multimedialne pokazujące coroczną realizację programu wychowania 
patriotycznego w szkołach,  
- scenariusze podsumowań,  
- informacje na miejskiej stronie www, w zakładce „Wychowanie w Tarnowie” lub  
osobnej zakładce pt. „Projekt Narodowe Święto Niepodległości” (opis projektu, wyniki 
konkursów, wyróżnione programy szkół…). 

Każda szkoła dokumentuje sukcesywnie realizację zadania na swojej stronie 
internetowej. 

EWALUACJA 

Formami ewaluacji projektu będą:  
- opinia dyrektorów, nauczycieli szkół, zaproszonych gości; 
- opinia Prezydenta Miasta Tarnowa, Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady 
Miejskiej; Pełnomocnika ds. Edukacji; 
- pozytywny odzew medialny; 
- opinia zespołu organizacyjnego. 
 
 
 
 

Opracowanie:  
 
Zespół doradczy/opiniujący, pomocny przy przygotowaniu koncepcji projektu, wg 
klucza:  
Pani Anna Krakowska  – przedstawiciel Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie; 
Pani Bogumiła Porębska – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa; 



Danuta Ciszek – koordynator projektu, inspektor Wydziału Edukacji UMT;  
Dyrektor + nauczyciel (historycy) tarnowskich szkół:   
Państwo dyrektorzy – Marek Smoła – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (SP17 
+G10+IVLO), Jakub Patuła – Szkoła Podstawowa nr 9,  
Państwo nauczyciele – Renata Gomoła – Gimnazjum nr 11, Józef Parys – Zespół 
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Tarnowska Inicjatywa Oświatowa  
e-ducaTIO.  

Współpraca: 

Rada Miejska  
Pani Maria Zawada-Bilik – dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej, 
Pan Marcin Sobczyk – dyrektor Wydziału Kultury. 

 

Tarnów, dnia 14.06.2016 r. 


