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Krok I - przygotowanie

• Duża rola nauczyciela

• Trudność zaktywizowania uczniów

• Dobry opis sytuacji problemowej

• Konieczność zaciekawienia i sprowokowania ich do 
inicjowania działań



Krok II - planowanie

Najtrudniejszy etap

• Wybór obszaru działania, tematyki

• Szacuje się zasoby

• Poszukuje sojuszników projektu

• Zaangażowani są nauczyciel i uczniowie

• Powstaje scenariusz projektu, instrukcja dla uczniów

• Projekt oceny efektów i ich prezentacja



Krok III - działanie

• Nauczyciel i uczniowie wykonują swoje zadania

• Nauczyciel dyskretnie wpiera prace uczniów

• Nauczyciel poznaje mocne i słabe strony pracy grupy

• Nauczyciel pełni rolę eksperta



Krok IV – prezentacja i ocena

• Odpowiedzialność za prezentacje biorą na siebie  
uczniowie

• Dokonują samooceny własnej pracy w zespole

• Nauczyciel pomaga zapewnić środki techniczne 

• Ocenia pracę grupy i poszczególnych uczniów w zespole





METODA PROJEKTÓW-
ELEMENTY



METODA PROJEKTÓW

1. powinna być powiązana z dobrym planowaniem 
nauczania i uczenia się 

2. ukierunkowana na sposób, jak uczniowie się uczą

3. jest istotna podczas realizacji całego procesu 
dydaktycznego od planowania po ocenę osiągnięć

4. należy traktować ją jako kluczową umiejętność 
dydaktyczną ucznia

5. powinna być konstruktywna i przeprowadzana 
z dużym wyczuciem, bowiem jak każde 
kształcenie jest nieobojętna emocjonalnie



METODA PROJEKTÓW

6. musi służyć motywowaniu uczniów do nauki

7. kieruje uwagę na kryteria sukcesu 

8. powinna rozwijać uczniowską zdolność do 
samooceny i oceny koleżeńskiej

9. odnosi się do wszystkich kategorii osiągnięć 
uczniów

10.uczniowie otrzymują konstruktywne wskazówki, 
jak mogą poprawić projekt



CECHY DOBRYCH PROJEKTÓW 
EDUKACYJNYCH
1. ZAINTERESOWANIE OBSZAREM TEMATYCZNYM

2. KONTRAKT

3. WYBÓR TEMATU PROJEKTU

4. OKRESLENIE CZASU REALIZACJI PROJEKTU

5. OKREŚLENIE CELÓW PROJEKTU

6. ORGANIZACJA ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH

7. REALIZACJA PROJEKTU

8. RAPORT

9. PREZENTACJA WYNIKU PROJEKTU



PROJEKT A MOTYWACJA

• Samodzielność

• Świadomość wagi zadania

• Decydowanie o realizacji projektu

Najlepszy rezultat osiąga projekt, w którym 

zarówno uczniowie jak i nauczyciel są 

przekonani co do wartości 

i użyteczności gromadzonej wiedzy 

i kształtowanych umiejętności.



KSZTAŁTOWANE UMIEJĘTNOŚCI
• Przyjmowanie odpowiedzialności za wykonywane zadanie

• Twórcze myślenie

• Samodzielne uczenie się

• Planowanie i organizacja pracy

• Zbieranie i selekcjonowanie informacji

• Współpraca w grupie

• Wspólne rozwiązywanie problemów

• Podejmowanie decyzji

• Komunikowanie się

• Samoocena własnej pracy

• Prezentowanie jej efektów



(KPS) Kompetencje 
personalne i społeczne

• Uczeń:

• 1) przestrzega zasad kultury i etyki;

• 2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

• 3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

• 4) jest otwarty na zmiany;

• 5) potrafi radzić sobie ze stresem;

• 6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

• 7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

• 8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane 

działania;

• 9) potrafi negocjować warunki porozumień;

• 10) współpracuje w zespole.



(OMZ) Organizacja pracy 
małych zespołów

Uczeń:

• 1) planuje pracę zespołu w celu wykonania 
przydzielonych zadań;

• 2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

• 3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

• 4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

• 5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne 
wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

• 6) komunikuje się ze współpracownikami.



Metoda  projektów  polega  na  

przez  grupy  uczniowskie  

opracowania,  zaplanowania  

i  zaprojektowania  a następnie 

realizacji wykonania  projektu. 



Jej  zalety  polegają  na  

organizowaniu  samodzielnej  pracy  

uczniów  w obmyślaniu  projektu  

i  jego  realizacji,  przygotowaniu  

przez  to  i rozwinięciu  

umiejętności samodzielnej pracy, 

a jednocześnie zespołowości.



Jest to jednak nie  tyle metoda ile 

strategia, przedstawiająca ogromne 

walory nie tylko w zakresie  rozwoju  

umiejętności  umysłowych  

i  praktycznych  uczniów,  ale  także  ich  

socjalizacji.  

Wywołuje wzmożoną aktywność 

uczniów.



Metoda  projektów  umożliwia  

wszechstronny  rozwój  cech  

i umiejętności,  niezwykle  ważnych  

w  życiu  każdego  człowieka,  

umożliwiających  mu  osiągnięcie 

zarówno sukcesu zawodowego jak 

i satysfakcji w realizacji różnych 

swoich  zamierzeń. 



Wykonywanie projektów powinno: 

• wdrażać  uczniów  do  samodzielności,  

odpowiedzialności  za  własne  decyzje  

i podejmowane  działania,  przedsiębiorczości  

oraz  współpracy  (dlatego  zaleca  się  

zawieranie kontraktów edukacyjnych „na 

wykonanie projektu” jako swoistej umowy  

pomiędzy jednostką lub grupą 

a opiekunem projektu).



Wykonywanie projektów powinno: 

• uwzględniać  indywidualne  zainteresowania,  

zdolności  i  uzdolnienia,  aspiracje  i potrzeby  

uczącego  się  (wybór  tematu  najbardziej  

zbliżony  do  zainteresowań). 



Wykonywanie projektów powinno:

• wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny 

i motoryczny uczących się,

• wspierać ich  twórczość i innowacyjność 

(inicjatywa tematu projektu wychodzi od  

uczących się, są zachęcani do poszukiwania 

niekonwencjonalnych rozwiązań).



Kluczem do sukcesu w metodzie 

projektów jest przekonanie 

uczniów, żeby przejęli 

odpowiedzialność za wykonywanie 

zadań określonych w projekcie. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


