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Krótki opis projektu:

Grupa uczniów, która zg³osi³a siê do projektu, liczy-
³a 24 osoby. Utworzyli�my ma³e zespo³y, zajmuj¹ce siê
poszczególnymi krajami:
§ grupa pierwsza � Niemcy,
§ grupa druga � Szwajcaria,
§ grupa trzecia � Austria.

Ka¿dy zespó³ mia³a przygotowaæ materia³y obej-
muj¹ce wiedzê dotycz¹c¹ tematów:
a) kuchnia � znana i nieznana,
b) kultura i sport � z przewag¹ sportu, gdy¿ liczna gru-

pa uczestników projektu ¿ywo interesuje siê czyn-
nymi formami wypoczynku,

c) zwyczaje,
d) znani ludzie,
e) geografia,
f) historia.

Uczniowie sami wyszukiwali informacje dotycz¹-
ce zadanych zagadnieñ w ksi¹¿kach, folderach, Inter-
necie. Sami je opracowywali, omawiali, przygotowywali
wyst¹pienia. Nastêpnie prezentowali je najpierw na fo-
rum uczestników projektu, a pó�niej przed ca³¹ klas¹.

Starali�my siê zaprezentowaæ nasz¹ pracê mo¿li-
wie najszerszej grupy m³odzie¿y. Przed �wiêtami Bo¿e-
go Narodzenia uczniowie przygotowali kartki �wi¹tecz-
ne i charakterystyczne dla wybranego kraju potrawy.
Kulinaria pos³u¿y³y poznaniu niektórych specja³ów kuchni
narodowych i by³y ciekawym uzupe³nieniem odbywaj¹-
cych siê w tym czasie spotkañ op³atkowych. Kartki �wi¹-
teczne zosta³y rozprowadzone w szkole, a zebrane pie-
ni¹dze przekazane na cele charytatywne.

Gdy wszystkie tematy zosta³y zaprezentowane (nie-
które by³y referowane we wszystkich grupach ucz¹cych
siê jêzyka niemieckiego), przeprowadzi³am powtórny test
sprawdzaj¹cy. Test by³ sprawdzeniem wiedzy dla
wszystkich uczniów uczêszczaj¹cych na lekcje jêzyka
niemieckiego. Pytania by³y podobne, jak w pierwszym
(przed rozpoczêciem projektu), a niektóre wrêcz iden-
tyczne, by³o te¿ sporo pytañ nowych. Na podstawie ana-
lizy testów mogê stwierdziæ, ¿e wiedza o krajach nie-
mieckiego obszaru jêzykowego wzros³a najbardziej w�ród
uczestników projektu. Bardzo wa¿ne jest jednak to, ¿e
pozostali uczniowie ucz¹cy siê jêzyka niemieckiego
znacznie podnie�li swoj¹ wiedzê na temat kuchni, kultu-
ry, sportu, zwyczajów, geografii, historii, ludzi z krajów
niemieckiego obszaru jêzykowego.

Wniosek jest jeden � warto zadaæ trud sobie i in-
nym w przygotowanie takiego lub innego projektu.ö

Zofia Pstr¹gowska-Misiuk
konsultant ds. nauczania jêzyka niemieckiego
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Metoda projektowa
na lekcji jêzyka niemieckiego

Jestem nauczycielem jêzyka niemieckiego w szko-
le ponadgimnazjalnej. Z uczniami mojej klasy przygoto-
wywa³am gazetkê �cienn¹ informuj¹c¹ o zamiarze prze-
prowadzenia projektu z podaniem kilku propozycji
tematu. Tak¹ informacjê umie�ci³am te¿ w gazetce szkol-
nej, a tak¿e informowa³am o tym uczniów na swoich
lekcjach. Chcia³am, ¿eby uczestnikami projektu byli, je-
�li to mo¿liwe, uczniowie ze wszystkich roczników. Prze-
prowadzi³am test sprawdzaj¹cy ogóln¹ wiedzê o kra-
jach niemieckiego obszaru jêzykowego w�ród
wszystkich uczniów ucz¹cych siê jêzyka niemieckiego.

Gdy zebra³a siê grupa kilkunastu osób, zdecydowa-
li�my siê wzi¹æ udzia³ w projekcie.

Temat: Co wiem o krajach niemieckiego obszaru jêzy-
kowego?
Uczestnicy: uczniowie z ró¿nych klas (I-III) Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
Cele:
§ rozszerzenie wiedzy o krajach niemieckojêzycznych,
§ obalenie stereotypów,
§ poszerzenie s³ownictwa, rozwijanie umiejêtno�ci jê-

zykowych,
§ pokonywanie bariery jêzykowej i w³asnej s³abo�ci

utrudniaj¹cej pos³ugiwanie siê jêzykiem obcym,
§ nauka umiejêtno�ci samodzielnego pisania i wspó³-

pracy w grupie,
§ doskonalenie metody pracy w formie projektu,
§ podnoszenie samooceny.

Metoda projektowa na lekcji jêzy-
ka niemieckiego jest doskona³ym uzupe³nie-
niem pracy z uczniami, gdy¿ umo¿liwia szyb-
kie zdobywanie wiedzy, do�wiadczenia i �  co
bardzo wa¿ne � uczy samodzielno�ci. Takie
zdobywanie wiedzy o jêzyku obcym obejmu-
je równie¿ wiedzê o kulturze, sztuce, polityce
danego kraju i czêsto burzy stereotypy, gdy¿
u�wiadamia m³odym ludziom, ¿e nauka jêzy-
ka i poznawanie kraju jego pochodzenia s¹

ze sob¹ powi¹zane.


