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Jakie życiowe kompetencje pomaga  

kształtować praca metodą projektu?

Projekt edukacyjny 

w 8 krokach!

PROJEKT EDUKACYJNY
mini-poradnik dla nauczycieli
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Projekt? 
Co to takiego?
W literaturze funkcjonuje wiele definicji 

projektu edukacyjnego. Generalnie, ze 

wszystkich wynika, że metoda ta polega 

na opracowaniu przez uczniów tematu 

(indywidualnie lub w grupach) w czasie 

dłuższym niż godzina lekcyjna (np. tydzień, 

semestr, czas trwania szkolnej wycieczki). 

Charakterystyczna dla projektu edukacyj-

nego jest duża samodzielność uczniów 

w realizacji zadania.

Dlaczego warto pracować 
metodą projektu? 

-

no nauczycielom, jak i uczniom.

-

modzielne gromadzenie informacji, anali-

zę danych, opracowanie wyników swojej 

pracy i ich publiczną prezentację. 

w odkrywaniu świata. Wiedza i umiejęt-

ności nabyte drogą samodzielnego za-

głębiania się w temat są lepiej utrwalone 

i częściej stosowane w praktyce.

-

spole, komunikację oraz wzmacnia po-

czucie odpowiedzialności.

-

cy, uczy systematyczności.

i umiejętnościami rzadko prezentowany-

mi w szkole (np. aktorskimi, fotograficz-

nymi, organizatorskimi.)

-

nie uczniów.

i przykłady projektów regionalnych

przez projekt 
Krok za krokiem 

Praca z uczniami metodą projektu jest niezwykle popularna. W czasie 

swoich spotkań z nauczycielami różnych szkół w Polsce zauważyłam, 

że niektórzy stosują tę metodę intuicyjnie, nie wiedząc, że właśnie  

realizują projekt. 

Katarzyna Czeczott-Łukasik
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w wielu przypadkach również lokalną 

społeczność – rodziców, absolwentów, 

okolicznych mieszkańców, organizacje 

działające w rejonie szkoły, itp.

-

gadnienia z różnych dziedzin wiedzy – 

zajęcia interdyscyplinarne.

Nauczyciele mogą stosować metodę 

projektu:

-

mestralną,

-

tyczących tematu, który szkoła wybrała 

sobie na temat przewodni (np. woda, 

mój region, zdrowy styl życia),

-

lonej szkoły”.

Metoda projektu może okazać się szcze-

gólnie przydatna podczas przybliżania 

uczniom zagadnień związanych z regio-

nem, w którym mieszkają lub który od-

wiedzą podczas wyjazdu szkolnego.

być bardzo różna, poczynając od tak 

szczegółowych, jak kuchnia regionalna 

i  lokalne legendy, kończąc na tak ogól-

nych, jak zagadnienia kulturowe, histo-

ryczne, gospodarcze czy przyrodnicze. 

Przykładowe tematy projektu regionalnego 

„Zapora w Czorsztynie – przekleństwo czy dobrodziejstwo?” – poster

-

 

wnętrze zapory.

-

cego ich własne wnioski oraz opinie mieszkańców wsi Maniowy dotyczące strat i korzyści związanych z powsta-

niem Zalewu Czorsztyńskiego.

„Tradycyjne zabawy mieszkańców Szczyrku” – przedstawienie

-

szących różnym uroczystościom w tej miejscowości. Rozmawiali z mieszkańcami, odwiedzili bibliotekę oraz izbę 

regionalną. Efektem tych działań było przedstawienie, w którym uczniowie, przebrani we własnoręcznie zrobione 

stroje regionalne, wspominali dawne czasy, co jakiś czas zapraszając na scenę kogoś z publiczności do wspólnej 

zabawy.
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-

by chwili – chcemy zrealizować ciekawy 

program wyjazdu, twórczo spędzić czas 

z uczniami w czasie egzaminów gimnazjal-

nych czy matur, przygotować szkolną uro-

czystość albo po prostu czujemy potrzebę 

aktywizacji młodych ludzi, poprowadzenia 

ciekawych zajęć.

Zapał, który się wtedy pojawia, należy 

podtrzymywać, pamiętając jednak, że 

sukces zależy w równej mierze od nasze-

go entuzjazmu oraz od rzetelnego przygo-

-

mować kilka aspektów, dlatego na starcie 

możliwy do zrealizowania w ramach za-

sobów wynikających z odpowiedzi na te 

uniknąć niespodzianek i osiągnąć założo-

ny cel, warto opisać swój pomysł w formie 

tabeli. W ten sposób planowane zadania 

umieścimy w ramach czasowych, okre-

ślając jednocześnie, ile będą kosztowały 

i kto będzie odpowiedzialny za ich reali-

-

nie się czytelny i już na wstępie będziemy 

wiedzieli, czy należy go ograniczać (np. ze 

względu na brak funduszy), czy można go 

jeszcze rozbudować.

KROK  1  Pomysł na projekt

KROK  2  Sformułowanie tematu 

KROK  3   Zaprezentowanie uczniom celu pracy, omówienie form  

prezentacji, przedstawienie kryteriów oceniania  

i harmonogramu działań

KROK  4  Podział na grupy i przydzielenie zadań

KROK  5  Realizacja projektu

KROK  6  Prezentacja efektów

KROK  7  Ocena

KROK  8  Ewaluacja 

Osiem kroków do sukcesu

Pomysł na projekt

L.p. Zadanie
Czas 

realizacji
Potrzebne materiały

Wydatki Osoba 

odpowie-

dzialna
Wkład 

własny

Z  

zewnątrz

KROK 1
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wąski i konkretny (np. pomniki przy-

rody w naszym regionie, znane posta-

ci naszego regionu, cztery pory roku 

w naszej miejscowości). 

ogólny i szeroki (np. obszerny temat 

-

na podzielić na mniejsze części (histo-

ria, turystyka, środowisko przyrodnicze, 

struktura ludności, sposób spędzania 

wolnego czasu przez młodzież, formy 

ochrony przyrody, gospodarka w regio-

nie, tradycje, legendy, kuchnia regio-

nalna) realizowane przez pojedynczych 

uczniów lub zespoły.

lub mogą powstać z inicjatywy uczniów. 

Z mojego doświadczenia wynika, że do-

brze jest mieć kilka konkretnie sformu-

łowanych tematów dla poszczególnych 

zapytać uczniów, czy mają własne pro-

pozycje na modyfikację przedstawionych 

pomysłów – uczniowie najskuteczniej 

pracują wtedy, kiedy rozumieją temat 

i identyfikują się z nim.

projektu powinno być dobrze przygotowa-

w dużej mierze zależy od tego, na ile ja-

sno i precyzyjnie przedstawimy cel pracy, 

formy prezentacji, kryteria oceny i harmo-

nogram.

ich pracy, warto sformułować go w taki 

sposób, żeby zmotywować ich do dzia-

prezentacja wyników pracy na konferencji, 

przygotowanie wystawy posterów, konkurs 

na najciekawszą prezentację lub umiesz-

czenie efektów pracy zespołów na stronie 

internetowej szkoły.

Złą praktyką jest wprowadzanie atmosfery 

rywalizacji między zespołami – zdecydowa-

nie ciekawsza i bardziej wzbogacająca jest 

współpraca, wymiana informacji między 

grupami.

Formy prezentacji mogą być dowolne lub 

ustalone odgórnie przez nauczyciela (np. 

reportaże, przedstawione w formie publi-

kacji, albo plakaty, z których powstanie 

wystawa). 

Harmonogram realizacji projektu 

-

wanie prezentacji,

przez nauczyciela termin konsultacji, w cza-

sie których przedstawi swoje dotychcza-

sowe osiągnięcia, zaplanuje dalszą pracę 

i skorzysta ze wskazówek.

Najpopularniejsze formy prezentacji  
wyników pracy

 

– może być wykonany w kilku wersjach językowych)  

 

zespół nie zebrał do zielnika roślin chronionych.  

Sformułowanie tematuKROK 2

Zaprezentowanie uczniom spodziewanego efektu 
pracy, omówienie form prezentacji, przedstawienie 
harmonogramu działań i kryteriów oceniania

KROK 3
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-

ty ryzykowny – może okazać się, że w kla-

sie jest ktoś, kogo żadna grupa nie będzie 

chciała przyjąć, może też zdarzyć się, że 

grupy będą bardzo nierówne pod względem 

-

tego najlepiej dokonać przemyślanego po-

działu uwzględniającego zarówno możliwości  

intelektualne uczniów, jak i ich temperament 

-

żeli jest to dla nas trudne, możemy poprosić 

o pomoc wychowawcę.

pracy nad projektem omówić z każdą grupą 

konkretne zadania. Można je spisać w formie 

pytań naprowadzających. Warto też zasuge-

rować uczniom, aby podzielili się zadaniami 

tak, żeby każdy wiedział, za co odpowiada. 

usprawnia pracę zespołu, ułatwia też nauczy-

cielowi ocenę pracy każdego ucznia. Oto 

przykład podziału dla zespołu zajmującego 

ZESPÓŁ „MANIOWY”: Zosia, Staś, Krysia, Stefan

Zadanie Termin realizacji
Termin

konsultacji

Osoba  

odpowiedzialna

Potrzebne  

materiały

Gromadzenie  

materiałów

00 Zosia – robienie zdjęć,

pytań,

notowanie w trakcie rozmów,

 

notatnik, aparat fotograficzny 

(sprawdzić kartę i baterie), 

dyktafon (sprawdzić czy  

działa, wziąć baterie  

zapasowe)

Opracowanie  

materiałów,  

przygotowanie 

posteru

Środa 30 Cały zespół  

ołówki, kolorowe flamastry,

Środa po konsultacjach 00 Cały zespół j.w.

Wykonanie posteru

 

i wydrukowanie tekstów, 

cały zespół – naklejanie itp.,

formalnej

Wywołanie zdjęć, brystol, 

klej, nożyczki, kolorowe 

kartki, kredki, flamastry

Źródła informacji

(sołtysem, pracownikami urzędu gminy), pracownikami parków narodowych, zakładów przemysło-

wych itd.

Podział na grupy i przydzielenie zadańKROK 4
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Wartościową, ale i trudną formą pra-

cy jest ścisła współpraca między ze-

społami. W jedynym z real izowanych 

przeze mnie projektów uczniowie (29 

osób) podzieleni na 9 zespołów gro-

madzi l i  mater ia ły  do przygotowania  

Grupy przygotowujące wspólny po-

ster musiały się ze sobą komunikować 

– wspólnie ustalić sposób zagospoda-

rowania przestrzeni posteru, uzgadniać 

kierunki poszukiwań.

W trakcie realizacji projektu okazało się, 

że zadanie jest zbyt trudne – zespoły ze-

brały bardzo dużo ciekawych materiałów 

i nie były w stanie w krótkim czasie zre-

dukować ich do takiej ilości, żeby zmie-

-

cje i dokumentacja zgromadzone przez 

uczniów były tak cenne, że nie chcieli-

śmy, aby się zmarnowały. Ostatecznie 

-

rozwoju regionu”. 

Czy cel zajęć został osiągnięty? 

-

rzenie 2 posterów, to nie. 

uczniach umiejętności poszukiwania in-

formacji naukowej, prowadzenia badań 

terenowych, krytycznej analizy zdobytych 

materiałów, interpretacji i przetwarzania 

informacji, współpracy w zespole badaw-

-

ciele opiekujący się projektem wyciągnęli 

wnioski na przyszłość. 

Zasadniczym powodem, dla którego 

nie udało się stworzyć 2 posterów było 

przyporządkowanie zbyt dużej grupy 

-

kusji nad zagospodarowaniem niewielkiej 

przestrzeni przez osoby, które zgroma-

dziły bardzo dużo informacji, powstawał 

zorganizować projekt tak, żeby nad jed-

nym posterem nie pracowało więcej niż 

grupy.

-

nitorowanie i wspieranie prac zespołów 

projektowych oraz konsultowanie zgodnie  

z założonym harmonogramem. 

Ważnym problemem, szczególnie w przy-

padku młodszych uczniów, jest koniecz-

ność zapewnienia im opieki podczas 

nawiązania współpracy z rodzicami lub 

-

ją się często bardzo cennymi sprzymie-

rzeńcami.

Zdarza się, że uczniowie w czasie re-

alizacji projektu docierają do ciekawych 

informacji albo napotykają nieprzewidzia-

ne trudności, które powodują, że temat 

-

la należy podjęcie decyzji, czy i w jakim 

zmiana daje korzystne efekty, projekt nie 

życia”, a uczniowie traktują go z więk-

szym entuzjazmem, jeszcze bardziej się  

z nim identyfikując. 

Temat projektu: CHARAKTERYSTYKA OKOLIC ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Tematy prac zespołów Tematy posterów

Gospodarka

Rozwój turystyki, atrakcje turystyczne

Realizacja projektuKROK 5
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-

cę grup projektowych, nadający większą 

rangę całemu przedsięwzięciu. 

szkoły (rodzicom, osobom odwiedza-

jącym) efektu pracy uczniów i opieku-

jących się nimi nauczycieli.

-

jej szkole dwa tygodnie po powrocie 

z wyjazdu na Roztocze i prezentacji po-

sterów poświęconych przyrodzie oraz 

gospodarce regionu, następna grupa 

uczniów pod opieką nauczycieli przed-

miotów humanistycznych zaprezento-

kultura Wrocławia”. 

Zaprezentowanie wyników pracy meto-

dą projektu może się stać elementem 

-

zentacje mogą się odbywać np. podczas 

zorganizowanej przez szkołę  konferen-

cji naukowej, w której biorą udział inne 

szkoły, przedstawiciele gminy, pracowni-

cy państwowych instytucji, itp. 

-

jektu poświęconego lokalnym tradycjom 

lub historii jest przygotowanie szkolnych 

obchodów jakiegoś święta (np. Wigi-

-

zowane przez uczniów ze wszystkimi 

piosenkami, strojami, potrawami) lub uro-

czystości upamiętniającej ważne wyda- 

rzenie w histori i  regionu (np. odtwo-

rzenie takiego wydarzenia, do którego 

oprócz gry aktorskiej niezbędne jest 

dotarcie do dokumentów historycznych, 

wykonanie stosownych strojów, sceno-

grafii, rekwizytów).

-

ce związanej z regionem warto zaprosić 

okolicznych mieszkańców, przedstawicieli 

władz, instytucji, organizacji, szczególnie 

tych, które były zaangażowane w jakikol-

wiek sposób w realizację projektu.

Ważną rzeczą jest, aby podczas prezen-

tacji przedstawić nazwiska uczniów i na-

wyróżnienia, która jest bardzo istotnym 

elementem pozytywnie motywującym do 

dalszego działania – dużo mocniejszym 

niż lakoniczne stwierdzenie, że projekt 

Ocena projektów sprawia sporo kłopotów.  

-

-

dzi na te pytania. Z doświadczeń wynika, że 

im dokładniej i precyzyjniej przygotujemy się do 

realizacji projektu, tym mniejsze będą problemy 

-

zentacji znajdują się w ramce. Oceniając efekt 

pracy grup projektowych, nauczyciele na ogół 

 Wspólna ocena dla całej grupy za  

jakość efektu końcowego

przekonany, że wszyscy uczniowie pracują 

z równym zaangażowaniem, albo wtedy, 

kiedy efekt końcowy wymusza jednakowe 

zaangażowanie wszystkich członków ze-

społu (np. w przypadku przedstawienia). 

Program „Pracuję z klasą” 

wspiera nauczycieli  

m.in. w pełnieniu  

funkcji wychowawcy.

Prezentacja efektówKROK 6

OcenaKROK 7
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Zdarza się jednak, że uczniowie taką 

wspólną ocenę uznają za niesprawiedli-

wą, np. jeżeli wkład pracy nie był równy, 

czyli kiedy jedni pracowali ciężko, a inni 

-

ponowane kryteria muszą być stosowa-

oceniać w skali np. 0–5 i zdobyte punkty 

przekładać na ocenę.

za pomysłowość, niekonwencjonalne roz-

-

kowe punkty mogą wpłynąć na podwyż-

szenie oceny. 

 Każdy uczeń jest oceniany indywi-

dualnie 

-

dziej sprawiedliwa, ale też trudniejsza do 

przeprowadzenia. Wymaga jasnego sprecy-

zowania oczekiwań nauczyciela i kryteriów 

-

dualnie na podstawie kart oceny, na których 

znajdują się pytania dotyczące samooceny 

(uczeń samodzielnie ocenia swoją pracę  

w grupie) lub oceny koleżeńskiej (każdy 

uczeń ocenia zaangażowanie kolegów 

i koleżanek w realizację projektu). Można 

też indywidualizować ocenę na podstawie 

analizy realizacji zadań, za które były odpo-

wiedzialne poszczególne osoby.

Ciekawym pomysłem sprzyjającym indywi-

-

cji”, podczas której uczniowie relacjonują 

przebieg pracy, mówią o tym, co stanowiło 

dla nich największą trudność, czego się 

nauczyli, co było najciekawsze, itp. Odpo-

wiedzi na te pytania dadzą nauczycielowi in-

formację dotyczącą zaangażowania ucznia 

w pracę. Mogą też być informacją bardziej 

ogólną o tym, jak przebiegała realizacja 

projektu i stanowić element ewaluacji.

Ewaluacja to proces, w którym analizujemy na-

sze dotychczasowe poczynania, zastanawiamy 

się nad tym, co w dotychczasowym działaniu 

nam się udawało, a co wymaga dopracowania, 

a także wyciągamy wnioski na przyszłość.

ciekawsze przedsięwzięcia, czerpać satys-

fakcję ze współpracy z uczniami, powinniśmy 

analizować to, co już osiągnęliśmy. Wykorzy-

stując w pracy swoje mocne strony i umiejętnie 

modyfikując to, co wymaga poprawy, co nie 

bardzo nam wychodzi, zmierzamy do realizacji 

projektu doskonałego.

należą informacje zwrotne otrzymywane od 

-

wujących prezentacje),  wsparte autorefleksją.

-

wiając z uczestnikami projektu lub przeprowa-

-

ty ewaluacyjnej, zależy od tego, jakie pytania 

ankietę, warto się dobrze zastanowić, jakie in-

formacje chcemy uzyskać. 

 

i przynosząca wiele satysfakcji oraz długofalo-

wych efektów, może zwłaszcza na początku 

pracy nastręczać pewne trudności. Oto kilka 

z nich wraz z praktycznymi wskazówkami do 

ich pokonania.

Metoda projektu niewątpliwie wymaga 

rzetelnego przygotowania i dobrej logistyki, co 

dla początkujących może być trudnym zada-

niem. Zachęcam do zaczynania od niedużych 

projektów, np. referatów, które zespoły pro-

jektowe będą przedstawiać na lekcjach lub 

do zdobywania doświadczeń poprzez udział  

w większych przedsięwzięciach organizowa-

nych przez osoby bardziej doświadczone.

opisują stany emocjonalne koordynatorów jako 

sinusoidę. Warto sobie z tego zdawać sprawę 

i – dokładając wszelkich starań, aby realizacja 

projektu przebiegała bez zakłóceń – traktować 

okresy, w których czujemy, że wszystko się  

Na jakie problemy możemy się natknąć i jak im zaradzić?

Kryteria oceniania
MERYTORYCZNE:

 

i wyciągania wniosków

FORMALNE:

pracy, imiona i nazwiska autorów, bibliografię, czy praca 

zajmuje przewidzianą objętość )

EwaluacjaKROK 8
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-

skonstruowany projekt powinien mieć swoje 

planować wystawy fotografii, nie znając odpo-

wiedzi na pytanie o koszty wywołania, oprawy  

i wyeksponowania zdjęć oraz zakupu  

nagród.

Skąd wziąć fundusze? 

Warto szukać wsparcia u dyrekcji szkoły, rady 

organizacje pozarządowe działające w pobliżu 

szkoły – nasz projekt może być zbieżny z ich 

działalnością statutową. 

W niektóre przedsięwzięcia można próbować 

włączyć instytucje publiczne (straż pożarną, 

nadleśnictwo, ośrodek zdrowia) i prywatne 

mogli oni ofiarować pieniędzy, to być może 

prezentacji albo nagrody, udostępnią salę na 

prezentację lub zorganizują ciekawe zajęcia.

Bardziej doświadczeni koordynatorzy pro-

jektów mogą starać się o granty, składając 

wniosek do organizacji zajmujących się wspie-

raniem takich inicjatyw. Granty są rozdawa-

ne w drodze konkursu. Organizują je m.in.  

organizacje samorządowe (urzędy gminy, biura 

edukacji) oraz organizacje pozarządowe, np. 

Realizowanie projektów w ramach dotacji wy-

maga wielu formalności i jest zamknięte w ści-

zachęcająco, ale zapewniam, że możliwość 

skorzystania z grantu to możliwość rozwinię-

cia skrzydeł.

 

realizować, oprócz przyjemności pracy 

w pozaszkolnej atmosferze i spodzie-

wanych bieżących rezultatów, przyniosły 

również ciekawe efekty długofalowe. 

Zakładane efekty były generalnie związane 

zostały pomierzone i opisane w raportach 

(np. zwiększenie liczby uczniów biorących 

-

bym napisać wynikają bardziej z obser-

jeszcze raz zachęcić do pracy metodą 

Zwiększenie wiary uczniów i nauczy-

cieli we własne możliwości

Zrealizowanie projektu, a szczególnie 

publiczna prezentacja efektów pracy, to  

potwierdzenie, a często odkrycie talentów 

tkwiących zarówno w prowadzących, jak 

l i terackie, reżyserskie, naukowe, itd. 

co chwilami zdawało się niemożliwe, 

wzmacnia i   jest niezwykle budującym 

doświadczeniem.

  Zwiększenie liczby inicjatyw podej-

mowanych przez uczniów

pokonali swoją nieśmiałość, chętniej biorą 

czynny udział w lekcjach, a nawet wystę-

pują z własnymi inicjatywami (np. uporząd-

kowania i zagospodarowania terenu wokół 

szkoły, wykonania szkolnej gazetki, zor-

ganizowania zawodów sportowych albo 

pikniku charytatywnego). Zdarza się, że 

uczniowie angażują się w pracę na rzecz 

innych w organizacjach pozarządowych 

albo szkolny wolontariat.

Bardzie j  bezpośrednie  re lacje  

nauczyciel – uczeń

zwracać się do nauczycieli ze swoimi kłopota-

mają większą wiedzę o uczniach, są gotowi 

efektywniej z nimi pracować, wiedzą, jak mo-

tywować uczniów do podejmowania nowych  

wyzwań.

Zwiększenie zainteresowania swo-

im regionem, jego historią, kulturą, 

mieszkańcami

Zdarza się, że na początku projektu 

uczniowie nie dostrzegają nic ciekawego 

Efekty pracy metodą projektów

Przykłady „małych” projektów do zrealizowania 
na lekcjach
Wiedza o społeczeństwie

siedziby organizacji społecznych (lub politycznych) w swojej 

-

-

zentację w postaci slajdów, posteru lub referatu. Ciekawym 

pomysłem jest odgrywanie scenek przedstawiających spo-

tkanie w prezentowanej instytucji.

Język polski

Zespoły szukają utworów literackich opisujących okolicę, w której 

szkolnej biblioteki. Mogą też opisać swoją miejscowość (dzielni-

cę, okolicę, region) w wybranej (lub podanej przez nauczyciela) 

formie literackiej (np. sonet, limeryk). Z utworów powstaje książka, 

która – wydrukowana w większej liczbie egzemplarzy i ozdobiona 

ilustracjami wykonanymi przez uczniów – może stanowić miły 

upominek dla gości odwiedzających szkołę.
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Rozpoczynając pracę, można skorzystać 

z gotowych rozwiązań stosowanych przez 

ułatwiające zaplanowanie i przeprowadze-

Harmonogram i budżet – pomaga 

zaplanować i uporządkować wszystkie  

działania związane z projektem oraz 

wydatki, umożliwia orientację w tym 

kto i za co odpowiada.

2.  Karta samooceny ucznia i karta 

oceny prezentacji pomogą prze-

brnąć przez trudny etap określenia 

zaangażowania uczniów i oceny efek-

tów ich pracy”. 

3.   Kontrakt to propozycja dla tych ze-

społów, które wymagają dodatkowej 

mobilizacji do wykonania powierzo-

nych zadań oraz  wzmocnienia poczu-

cia odpowiedzialności za powodzenie 

projektu.

Życzymy samych sukcesów i wielu cieka-

wych projektów!

Przydatne tabele i wzory

o swoim zaskoczeniu liczbą znalezionych 

ciekawostek. Znam młodych ludzi, którzy 

publikowali swoje prezentacje w lokal-

w stałą współpracę.

projektów, w których uczestniczyli ucznio-

wie szkół z bardzo różnych regionów (ko-

ordynowałam projekty, w których szkoły  

z dużego miasta współpracowały ze szko-

łami wiejskimi położonymi w innym woje-

wództwie). Obie strony odkrywają, że ich 

pojęcie o tym, co dzieje się u partnerów 

jest mocno schematyczne i dalekie od 

rzeczywistości. 

Korzystałam z:

podczas realizacji i koordynacji licznych 

projektów edukacyjnych,

w 2006 roku,  

-

-

projektem” wydanego przez Radę Euro-

HARMONOGRAM I BUDŻET

L.p. Zadanie
Czas 

realizacji
Potrzebne materiały

Wydatki Osoba 

odpowie-

dzialnaWkład 

własny

Z  

zewnątrz

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Oceń w skali 0–6 swój wkład w pracę nad realizacją projektu.

Przykładowa karta samooceny

Oceniane elementy Liczba punktów

Zrealizowanie przydzielonych zadań

Zaangażowanie w pracę

Współpraca z innym członkami grupy

Zaprezentowanie opracowanego materiału

Suma 

punktów:

Przykładowa karta oceny prezentacji

Oceniane elementy prezentacji Liczba punktów

Zgodność z tematem

Operowanie głosem (poprawna dykcja, odpowiednia intonacja i modulacja głosu)

Odpowiednie tempo prezentacji

Estetyka wykonania pracy

Oryginalna i pomysłowa forma prezentacji

Zaangażowanie wszystkich członków zespołu w prezentację projektu

Wykorzystanie zaplanowanego czasu

Suma 

punktów:
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miejscowość

KONTRAKT

data

                                                                              a uczniami klasy 

                                
imię i nazwisko

reprezentowanymi przez liderów grup.

Czas prezentacji − 

Katarzyna Czeczott-Łukasik

Nauczycielka geografii 

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących pracy metodą projektu i zarządzania projektem orga-

nizowanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Koordynowała edukacyjny projekt 

„Równać szanse – szkoły partnerskie” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Była koordynatorem 

programu „Dam radę” Fundacji Nowoczesna Polska. Prowadzi warsztaty dla rad pedagogicznych 

oraz szkolenia dla nauczycieli organizowane przez Uniwersytet Warszawski i Mazowieckie Samo-

rządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Przykładowy kontrakt
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Uczniowie, realizując projekty, nie wiedzą nawet, że się uczą. I to jest 

niesamowite: nabywanie życiowych kompetencji bez teoretyzowania  

i zmuszania się, ale mimowolnie, niechcący, przy okazji niejako.

PROJEKT  
EDUKACYJNY, 
CZYLI NABYWANIE  
ŻYCIOWYCH KOMPETENCJI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODJĘCIE  
DZIAŁAŃ I ZA ICH ZANIECHANIE1

Oczywiście, kiedy realizują projekt w grupie, 

uczą się współpracy, skutecznego komuni-

kowania się, asertywności i rozwiązywania 

konfliktów, ale, co najmniej uchwytne, to 

doświadczenie zaufania i bycia odpowie-

dzialnym za podjęte zobowiązania. Bo 

czym (między innymi) różni się dzieciństwo 

-

giwane przez dorosłych i jego potrzeby są 

zaspokajane, kiedy je ujawni, ma życzenie. 

-

to właściwie nic specjalnego się nie dzieje 

(zwłaszcza jeżeli zaniechanym działaniem 

-

 

a zbierze się miarka” itp.

Młodzież, real izując własne projekty, 

zaczyna ponosić odpowiedzialność za 

działania i zaniechanie działań. Bardzo 

ważne jest, abyśmy pozwalali jej popełniać 

błędy (oczywiście niezagrażające jej  

zdrowiu) oraz nie karali za owe błędy. Błędy 

powinny powodować konsekwencje, a nie 

tłumaczę, ale podczas jednego ze szkoleń 

dla nauczycieli okazało się, że oba te 

pojęcia mogą być nierozróżniane, a nawet 

traktowane tożsamo.

zawartą w niej wodę, to konsekwencją 

może się jej napić, kiedy jest spragniony) 

i mokra plama na podłożu (więc można/

trzeba wytrzeć wodę). Zapewne można 

pomyśleć jeszcze i o innych konsekwenc-

jach, ale są one oczywiste i można ich 

doświadczyć, aby wyciągnąć wnioski lub 

wylaniu wody ze szklanki pojawią się silne 

-

to mogą się zachowywać dzieci w przed-

szkolu, a ty to ile masz lat, mądralo….”),  

czasami słaba ocena, zwłaszcza jeśli nie 

można jej poprawić albo jeśli oznacza ona 

nie tylko poziom realizacji zadania, ale odno-

si się do osoby (znam opowieści o nauczy-

szczęśliwie w słusznie minionej epoce).

co się obiecało zrobić i nie zrobiło albo 

za odwlekanie działania tak długo, że  

w końcu zabrakło czasu na jego realizację, 

to wielka nauka. My wszyscy (a ja na pewno 

tak mam) odwlekamy trudne zadania na 

egzaminów lub pisaliśmy jakieś sprawozda-

-

nie i tylko doświadczanie konsekwencji 

takiego podejścia może ich (i nas również) 

zmotywować do wysiłku związanego z pla-

nowaniem i dotrzymywaniem terminów.
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SKUTECZNE KOMUNIKOWANIE SIĘ2

Robienie czegokolwiek we współpracy 

-

-

która jest rozwijana podczas realizowania 

projektów uczniowskich. W niewielkiej 

przedstawiona jest koncepcja analizy ko-

munikatu słownego ze względu na cztery 

-

cja nadawcy wobec adresata, postawa 

emocjonalna nadawcy wobec adresata 

analiza brzmi poważnie i jest poważna, 

ale jednocześnie jest bardzo użyteczna   

i najlepiej po poznaniu teorii nauczyć się 

jej   w praktyce.

MODEL „CZTERECH UST” 

załamię, znowu zapomniałem zadzwonić do 

sponsora, który obiecał zakupić nam farby”, 

pokazuje, że jest zasmucony (bo chyba jed-

nak nie wpadnie w depresję) i może trochę 

zaufanie do rozmówcy (gdyby nie mógł mu 

ufać, to zwyczajnie skłamałby); a w płasz-

albo okazanie współczucia.

To, co mówię...

TREŚĆ  

APEL 

PREZENTACJA  - Co podaję do wiadomości   

RELACJA  

TREŚĆ

oczekujęwspółczucia…

…jestem smutny…

…przyznałem się,  
bo Ci ufam...

APEL

PREZENTACJA

RELACJA

oczekuję 
współczucia…

Ja się załamię,  
znowu  
zapomniałem  
zadzwonić …
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NAUKA ZAUFANIA3

umiejętności rozwijanej we współpracy z 

-

daniowa powinna móc otwarcie omawiać 

pojawiające się na bieżąco trudności i pro-

trudnościach, trzeba sobie nawzajem ufać. 

-

niony jako nieudacznik, leń lub głupek, to 

zatai informacje o zauważonych lub nawet 

spowodowanych przez siebie problemach 

i konsekwencją będzie nieosiągnięcie celu. 

formalnych, ale emocjonalnych, personal-

nych), wtedy pojawia się pokusa (koniecz-

uczyć uczniów otwartego i skutecznego 

sposobu komunikowania się, należy uni-

kać sytuacji oceniania i karania na rzecz 

opisywania tego, co się dzieje, dawania 

konstruktywnej informacji zwrotnej i wska-

-

 

uczy aktywnego słuchania i unikania barier 

się podczas realizacji projektu problemy 

są zdecydowanie powodem odczuwania 

z realizacji projektu wyciągają ci uczniowie, 

którzy rozwiązali trudne sytuacje i mogli  

o nich rozmawiać w atmosferze szacunku 

do samych siebie.

UMIEJĘTNOŚĆ STAWIANIA GRANIC4

Umiejętność stawiania granic – jest 

sprawdzana przez życie, zwłaszcza gdy 

termin realizacji zadania jest bliski. Zna-

cie zapewne uczniów (albo i nauczycieli), 

którzy biorą na swoje barki kolejne obo-

wiązki, zaniedbując tym 

samym realizację zadań 

rozpoczętych wcześniej 

lub płacąc za wyko-

nywanie wszystkiego 

maksymalnie perfekcyj-

nie rezygnacją ze snu 

-

wie, którzy świetnie się 

uczą, pomagają w przy-

gotowaniach akademii, 

jednocześnie są prze-

wodniczącymi klasy i 

skarbnikami w samo-

rządzie uczniowskim, 

a po lekcjach wolonta-

riuszami w schronisku 

dla bezdomnych psów. 

przed lekcjami, kiedy 

ich poprosimy, bo pilnie 

trzeba przystroić aulę. 

tym wszystkim obowiązkom i mało tego – 

zrealizują je dobrze, bo od lat tak funkcjo-

nują i mają wprawę, ale działają kosztem 

swojego odpoczynku i realizacji planów 

nie pilnych, lecz ważnych (bo zabraknie im 

czasu i sił na rozwijanie własnych zaintere-

sowań czy odwiedziny u ukochanej babci, 

ważne jest, aby zachęcać uczniów do rów-

nomiernego obciążania członków grupy re-

na swoje barki kolejne obowiązki, nie jest 

bohaterem, ale słabym ogniwem zespołu. 

z tego powodu korzyści 

– jest ważny dla grupy, 

bo od jego pracy (za)

wiele zależy. Co może-

Możemy podkreś lać 

znaczenie równowagi  

w obciążaniu obowiąz-

kami  i  możemy po-

-

chwalania pod niebiosa” 

która jak się okazuje 

nie potrafi stawiać gra-

nic albo komunikować 

się tego nie nauczy, to 

w dorosłym życiu będzie 

przemęczona obowiąz-

kami w pracy, sfrustro-

wana i bez poczucia 

satysfakcji,  a w domu 

– z ciągłym wrażeniem  

-

piej niech się nauczy stawiać granice już  

w czasie realizacji projektu w szkole.
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PLANOWANIE5

Oczywistą potrzebą podczas działania 

jest planowanie. Osoby osiągające naj-

większe sukcesy biznesowo-finansowe 

mają mocno rozwiniętą perspektywę cza-

-

-

stawia sześć perspektyw czasowych,  

się z nimi, ale rozwijamy poszczególne 

perspektywy czasowe, naśladując oso-

by ważne dla nas i wyciągając wnioski  

-

sto ograniczają swoje patrzenie w przy-

-

zić sobie, że to, jak są teraz postrzegani, 

jakie zdjęcia zamieścili na portalach spo-

łecznościowych i jakich obietnic dotrzy-

mują – może mieć wpływ na ich przyszłe 

życie zawodowe. Rozmowy np. z po-

tencjalnymi sponsorami mogącymi wes-

przeć realizację projektu edukacyjnego 

uczniowie dobrze rozliczą się z podjętych 

zobowiązań, zaplanują i zrealizują podzię-

kowanie – z dołączonymi własnoręcznie 

upieczonymi świątecznymi piernikami (bo 

przez żołądek do serca), to zyskają opinię 

solidnych, wiarygodnych i sympatycznych. 

 

w przyszłości stażu zawodowego lub 

-

brych chęci popełni jakąś niezgrabność 

lub błąd, to można mu przecież wybaczyć 

i złożyć to na karb młodego wieku oraz 

-

śniej nasi podopieczni spróbują własnych 

sił w realizowaniu projektów, tym więcej 

doświadczeń zdobędą i nauczą się pla-

nowania.

-

tywy czasu przyszłego proponowanym 

przez Zimbarda jest noszenie zegarka. 

upływ i możemy na bieżąco korygować 

-

garka i planowanie działań na piśmie 

pomaga w rozwijaniu perspektywy czasu 

przyszłego, podobnie jak konstruktywna 

informacja zwrotna ze strony mądrego                                           

i zainteresowanego naszymi działaniami 

zwierzchnikami.

POCZUCIE SPRAWSTWA6

-

cę podczas realizacji projektu jest poczu-

cie wpływu na rzeczywistość. Młodzi ludzie 

będą w przyszłości decydowali o losach 

-

li i poczuli, jak bardzo ich działania mają 

wpływ na otoczenie. Zakończenie projek-

tu sukcesem, i to sukcesem pokazanym  

na forum lokalnego środowiska, może 

dodać im odwagi do realizacji marzeń  

i do samego snucia marzeń. W szkolnej  

rzeczywistości uczniowie nie mają wpływu 

na wiele elementów swojego funkcjonowa-

nia. Mają obowiązek podporządkować się 

ludzi jest to naturalnym etapem rozwojowym,  

a dla innych pretekstem do zwolnienia  

się z prób podejmowania samodzielnych  

decyzji i dojrzewania. 

-

łań metodą projektu jest sposobem  

na oddanie im części odpowiedzialności, 

poczucia wpływu oraz rozbudzenia po-

trzeby bycia samodzielnym i dorosłym. 

Młodym ludziom można zaufać, wiemy  

poczucia satysfakcji i radości, spotykając swo-

ich dorosłych i dojrzałych uczniów, którzy przez 

chwilę kiedyś byli pod naszą opieką i mogliśmy 

patrzeć na ich rozwój.

Autorką artykułu jest Barbara Podgórska - trenerka biznesu i edukacji, coach, psycholożka, biolożka,  

 

 

dyplomowana z 20 letnim stażem, która podczas realizacji autorskich zajęć z podstaw przedsiębiorczości i komunikowania  

 

 

konfliktem, asertywności, wpływu perspektywy postrzegania czasu na proces motywacyjny, mechanizmów analizy transakcyjnej  

w organizacji, edukacji konsumenckiej.


