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PRACA METOD¥ PROJEKTU

Praca metoda projektu ma ju¿ ponad stuletni¹ hi-
storiê. Zaczêto j¹ wdra¿aæ w Stanach Zjednoczonych
w pierwszych latach XX w. Wtedy rozumiano pod tym
pojêciem praktyczn¹ uczniowsk¹ dzia³alno�æ, maj¹c¹ na
celu wytworzenie jakiego� produktu. Pocz¹tkowo sto-
sowano j¹ w szkolnictwie ogólnokszta³c¹cym do prac
rêcznych oraz w szkolnictwie zawodowym. Po II woj-
nie �wiatowej metoda ta na dobre zadomowi³a siê w Eu-
ropie Zachodniej. W Polsce podejmowano próby pracy
metoda projektu w okresie miêdzywojennym, ale stoso-
wana by³a ona sporadycznie i bez wiêkszych efektów
dydaktycznych.

***
O pracy metod¹ projektu zaczêto ponownie mówiæ

pod wp³ywem zmian, jakie wprowadzi³a nowa podsta-
wa programowa kszta³cenia ogólnego. Rozporz¹dzenie
MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r., zmieniaj¹ce rozporz¹-
dzenie w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfiko-
wania i promowania uczniów
i s³uchaczy oraz przeprowa-
dzania sprawdzianów i egza-
minów w szko³ach publicz-
nych (Dz. U. Nr 156, poz.
1046) dotyczy miêdzy innymi
obowi¹zku realizacji � w trak-
cie kszta³cenia w gimnazjum
� projektu edukacyjnego.
W rozporz¹dzeniu tym pod-
kre�la siê, ¿e udzia³ ucznia
w realizacji projektu powinien
byæ uwzglêdniony w we-
wn¹trzszkolnych kryteriach
oceniania zachowania, a gim-
nazja powinny by³y dostoso-
waæ swoje statuty w tym zakresie do 30 listopada 2010 r.
Udzia³ w projekcie edukacyjnym jest obowi¹zkowy dla
uczniów klas I i II gimnazjum, realizuj¹cych tre�ci no-
wej podstawy programowej. Musz¹ oni podczas nauki
wzi¹æ udzia³ w co najmniej jednym projekcie.

Projekt edukacyjny jest zespo³owym, planowym
dzia³aniem uczniów, koordynowanym przez nauczycie-
la. Ma na celu rozwi¹zanie konkretnego problemu, z za-
stosowaniem ró¿norodnych metod. Jest zadaniem albo
cyklem zadañ powi¹zanych celem i tre�ci¹ programu
nauczania (programu szko³y). Zakres tematyczny pro-
jektu edukacyjnego mo¿e dotyczyæ wybranych tre�ci
nauczania okre�lonych w podstawie programowej kszta³-
cenia ogólnego lub wykraczaæ poza te tre�ci. Projekty

mog¹ dotyczyæ jednego przedmiotu (ko³a zainteresowañ)
lub mieæ charakter inter- dyscyplinarny.

Grupy projektowe w gimnazjum nie mog¹ byæ zbyt
liczne, tak, aby ka¿dy móg³ podj¹æ dzia³ania w ramach
wykonywanego przedsiêwziêcia. Nie powinny liczyæ
mniej ni¿ 3 ani wiêcej ni¿ 6 osób. Optymalnie powinno
w niej byæ 5-6 uczniów � zale¿nie od rodzaju projektów.

Czego mo¿e dotyczyæ projekt? Ze wzglêdu na
przedmiot pracy oraz mo¿liwo�æ publicznej prezentacji
jej efektów projekty dziel¹ siê na:
� badawcze,
� medialno-artystyczne,
� spo³eczno-obywatelskie.

Projekt badawczy polega na zebraniu i usystema-
tyzowaniu informacji o pewnych zagadnieniach w opar-
ciu o analizê zjawiska, eksperyment, opracowanie na
podstawie literatury przedmiotu, konstruowanie modeli.
Rezultaty projektu maj¹ charakter ró¿nego rodzaju opra-
cowañ, przygotowanych do zaprezentowania: esejów,
wywiadów, rysunków, albumów, gier, które uczniowie
przygotowuj¹, a nastêpnie przedstawiaj¹ w okre�lonych
przez instrukcjê warunkach.

Projekt medialno-arty-
styczny obejmuje dzia³ania,
w których uczniowie tworz¹
(indywidualnie lub zespo³owo)
autorskie dzie³a, np.: teksty li-
terackie, dziennikarskie, filmy,
komiksy. Uczestnicy projektu
upubliczniaj¹ efekty swojej pra-
cy, najczê�ciej w formie wy-
stawy lub za po�rednictwem
mediów: Internetu lub prasy.

Projekt spo³eczno-oby-
watelski polega na podjêciu ja-
kiego� dzia³ania w �rodowisku
lokalnym (w tym równie¿ w sa-
mej szkole), regionalnym lub
globalnym, w odpowiedzi na
problem, który uczniowie

uznaj¹ za wa¿ny (np. pomoc kole¿eñska uczniom maj¹-
cym trudno�ci w nauce, eurosieroctwo w�ród uczniów
wspó³czesnej szko³y, bezpieczeñstwo w najbli¿szym oto-
czeniu, wielokulturowo�æ spo³eczno�ci uczniowskiej).

***
Praca metod¹ projektu edukacyjnego jest coraz

czê�ciej stosowana w polskich szko³ach � nie tylko gim-
nazjalnych. Nauczyciele ceni¹ j¹, poniewa¿ doskonale
kszta³ci umiejêtno�æ pracy w grupie, u³atwia przyswaja-
nie oraz utrwalanie wiedzy, jest przyjazna uczniom. Jest
ciekawa i twórcza. Daje mo¿liwo�æ poznania dzieci w in-
nej sytuacji spo³ecznej ni¿ klasa szkolna. Samodzielne

Projekt edukacyjny jest ze-
spo³owym, planowym dzia³aniem uczniów,
koordynowanym przez nauczyciela. Ma na
celu rozwi¹zanie konkretnego problemu,
z zastosowaniem ró¿norodnych metod. Jest
zadaniem albo cyklem zadañ powi¹zanych
celem i tre�ci¹ programu nauczania (progra-
mu szko³y). Zakres tematyczny projektu edu-
kacyjnego mo¿e dotyczyæ wybranych tre-
�ci nauczania okre�lonych w podstawie
programowej kszta³cenia ogólnego lub wy-
kraczaæ poza te tre�ci. Projekty mog¹ do-
tyczyæ jednego przedmiotu (ko³a zaintereso-

wañ) lub mieæ charakter interdyscyplinarny.



30

4/2011

INFORMATOR OSWIATOWY

INFORMACJE § OPINIE § PROPOZYCJE

podejmowanie decyzji, mo¿liwo�æ wyboru sposobu re-
alizacji zadañ oraz odpowiedzialno�æ za ich wykona-
nie powoduj¹, ¿e uczniowie w naturalny sposób ucz¹ siê
planowania i organizowania swojej pracy, rozwi¹zywa-
nia problemów i wspó³pracy w zespole. Nabywaj¹ tak-
¿e umiejêtno�æ prezentowania efektów podjêtych wspól-
nie dzia³añ oraz rozwijaj¹ swoje pasje i zainteresowania.
Realizacja zadañ metod¹ projektu wp³ywa dziêki temu
na kszta³towanie postaw uczniów i pomo¿e im w przysz³o-
�ci sprawnie funkcjonowaæ we wspó³czesnym �wiecie.

***
Jakie dzia³ania realizowane w szkole s¹ pro-

jektami? Prawda jest taka, ¿e nauczyciele anga¿uj¹
swoich podopiecznych w pracê metod¹ projektów (nie
tylko w szko³ach gimnazjalnych, ale te¿ w przedszko-
lach, podstawówkach i w szko³ach ponadgimnazjalnych)
od dawna i poza konieczno�ci¹ sporz¹dzania dok³adniej-
szej dokumentacji podjêtych dzia³añ, Rozporz¹dzenie
z 20 sierpnia 2010 r. niewiele zmienia w pracy szko³y.
Obecnie ka¿dy uczeñ musi wzi¹æ udzia³ w przynajmniej
jednym projekcie, a wcze�niej dzia³a³o to na zasadzie
dobrowolno�ci lub nauczyciel dobiera³ sobie zespó³ do
wykonania zaplanowanego dzia³ania. Projektem jest np.
przygotowanie apelu okoliczno�ciowego, pasowania na
ucznia/przedszkolaka, zawodów sportowych, przedsta-
wienia teatralnego, akcji charytatywnej. Projekt to tak-
¿e ca³oroczna praca samorz¹du uczniowskiego, tworze-
nie szkolnej gazetki papierowe lub internetowe oraz
realizacja zadañ w ramach projektów Comenius. Me-
tod¹ projektu pracuj¹ z uczniami nauczyciele na zajê-
ciach kó³ przyrodniczych, matematycznych, chemicznych
itp., planuj¹c wykonanie przez dzieci okre�lonego typu
badañ, eksperymentów, do�wiadczeñ lub przygotowu-
j¹c je do konkursów przedmiotowych i interdyscyplinar-
nych.

Realizacja projektu obejmuje nastêpuj¹ce dzia³ania:
§ wybór tematu,
§ okre�lenie celów,
§ zaplanowanie etapów realizacji,
§ wykonanie zaplanowanych dzia³añ,
§ opracowanie narzêdzi do oceny,
§ publiczne przedstawienie rezultatów projektu edu-

kacyjnego,
§ ewaluacjê.

Jaka jest rola nauczyciela w realizacji projektu?
Kiedy nauczyciel proponuje uczniom pracê metod¹
projektu, powinien przyj¹æ wobec nich rolê inn¹ ni¿
tradycyjna. Przede wszystkim musi posiadaæ wiedzê
z zakresu problematyki, której projekt dotyczy, znaæ
technikê planowania dzia³añ, orientowaæ siê, jakimi
zasobami dysponuje szko³a (np. odpowiednio wyposa¿one
pracownie) i wiedzieæ, jakie mog¹ byæ ewentualne koszty
realizacji niektórych etapów projektu.

Koordynator ma za zadanie wspieraæ dzia³ania
uczniów, pomagaæ w rozwi¹zaniu problemów, ale nie
mo¿e dzia³aæ za podopiecznych i wyrêczaæ ich w pracy.
Kieruj¹cy przebiegiem przedsiêwziêcia nauczyciel po-
winien byæ organizatorem, strategiem oraz negocjato-
rem. Jego zadaniem jest motywowaæ uczniów, inicjo-
waæ ich dzia³ania, przewidywaæ mo¿liwe skutki
poszczególnych posuniêæ. Do niego nale¿y te¿ ustalenie
realnych terminów wykonania poszczególnych etapów
realizacji projektu oraz pomoc przy dokonywaniu przez
uczniów podzia³u obowi¹zków.

Jakie korzy�ci wynikaj¹ z pracy metod¹ pro-
jektu? Dziêki pracy w zespole dzieci i m³odzie¿ ucz¹
siê: wspó³pracy w grupie, uwa¿nego s³uchania, wypo-
wiadania na forum, pilnowanie kolejno�ci zabierania g³osu
czyli zasad dyskusji oraz wyra¿ania w³asnego zdania.
Nabywaj¹ umiejêtno�ci proszenia o pomoc i udzielania
jej innym. Ucz¹ siê konstruktywnej oceny w³asnej pra-
cy i zachowañ kolegów. Wzbogacaj¹ wiedzê i ucz¹ siê
wykorzystywaæ ja w praktyce. Praca metod¹ projektu
kszta³tuje równie¿ umiejêtno�æ przyjmowania na siebie
odpowiedzialno�ci, twórczego my�lenia, samodzielnego
uczenia siê, planowania i organizacji pracy, zbierania i se-
lekcjonowania informacji, rozwi¹zywania problemów,
prezentacji efektów wykonanej pracy. Wyzwala przed-
siêbiorczo�æ i inicjatywê. Wp³ywa na zmianê postaw
uczniów wobec siebie, partnerów i �rodowiska.

Pracy metod¹ projektu przynosi te¿ korzy�ci nauczy-
cielowi. Wyzwala jego kreatywno�ci, pozwala praco-
waæ w sposób odbiegaj¹cy od codziennych rutynowych
czynno�ci, wzbogaca warsztat i metody pracy, daje nowe
umiejêtno�ci i mo¿liwo�ci wspó³pracy ze �rodowiskiem,
buduje do�wiadczenie w pracy edukacyjno-wychowaw-
czej, podnosi autorytet, wp³ywa na pewno�æ siebie i sto-
pieñ zadowolenia z pracy.

Realizacja projektów edukacyjnych przynosi te¿
korzy�ci szkole/placówce o�wiatowej. Wzbogaca jej
ofertê edukacyjn¹, promuje aktywne metody nauczania
i uczenia siê, wprowadza korzystne zmiany w sposobie
planowania dzia³añ, anga¿uje i integruje ca³¹ spo³ecz-
no�æ szkoln¹. Rozwija te¿ wspó³pracê ze �rodowiskiem.
Czêsto anga¿uje rodziców uczniów, lokalne w³adze
o�wiatowe i samorz¹dowe. Pozwala szkole nawi¹zaæ
kontakty z mediami, lokalnymi instytucjami i przedsiê-
biorstwami. Buduje tak¿e pozytywny wizerunek szko³y,
a je�li projekt zostanie wyj¹tkowo sprawnie zrealizowa-
ny i dobrze zaprezentowany spo³eczno�ci lokalnej �
nadaje szkole presti¿ w �rodowisku.ö
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