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Żyjemy w czasach, w których niemal w każdej dziedzinie życia zachodzą 
intensywne zmiany. Coraz większe zainteresowanie budzą zagadnienia dotyczą
ce możliwości i umiejętności twórczych człowieka. W związku z tym przed 
współczesną szkołą stoją nowe, skomplikowane zadania. Jednym z nich jest 
wykształcenie ucznia kreatywnego, samodzielnego, o umiejętności samokształ
cenia, samodoskonalenia i samorealizacji. Toteż należy optymalnie rozwijać 
wszystkie predyspozycje i uzdolnienia ucznia, w tym zdolność myślenia 
twórczego i świadomość j ęzykową.

Od 1 września 2009 roku w przedszkolach i szkołach obowiązuje nowa pod
stawa programowa1, która precyzyjnie określa, czego szkoła jest zobowiązana 
nauczyć ucznia na każdym etapie kształcenia. W części dotyczącej zalecanych 
warunków i sposobu realizacji wyraźnie wskazuje na stawianie uczniowi zadań 
wymagających aktywności i samodzielności w docieraniu do źródeł informacji. 
W praktyce szkolnej realizacji tego zalecenia służy wykorzystywanie przez na
uczycieli min. różnorodnych technik aktywizujących i metod pracy, w tym me
tody projektu edukacyjnego. Metoda ta sprzyja osiąganiu celów kształcenia 
i wychowania oraz umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami, jakie 
powinni posiadać, kończąc gimnazjum, a których nie można sprawdzić w trakcie 
egzaminu testowego. Najważniejsze z nich to: komunikowanie się w języku 
ojczystym; wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza informacji; wy
korzystywanie zdobytych wiadomości w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu 
problemów oraz pracy zespołowej2.

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podsta
wy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych ty
pach szkół, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 2009, nr 4, poz. 17.

2 A. Jasiński, Wprowadzenie [w:] J. Strzemieczny, Jak organizować i prowadzić gimna
zjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów pro
jektów, http://www.ore.edu.pl/images/files/Poradmk_Jak%20organizowac%281%29.pdf [do
stęp: 4.07.2011],
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Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 
2010 roku zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w spra
wie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słu
chaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicz
nych3 uczniowie klas gimnazjalnych mają obowiązek udziału w realizacji co 
najmniej jednego projektu edukacyjnego, który został zdefiniowany jako zespo
łowe, planowe działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego pro
blemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozpo
rządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słu
chaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, „Dziennik 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 2010, nr 156, poz. 1046.

4 Tamże.
5 Zob. W. Dzierzbicka, Metoda projektów [w:] Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w la

tach 1900-1939, red. B. Suchodolski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963.

Zgodnie z art. 21 a tego rozporządzenia zakres tematyczny projektu eduka
cyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 
Projekt edukacyjny powinien być realizowany przez zespół uczniów pod opieką 
nauczyciela i obejmować następujące działania:
1) wybranie tematu projektu;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

Zasady dotyczące realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor szkoły 
w porozumieniu z radą pedagogiczną, ponadto każda szkoła ma obowiązek dopre
cyzowania w statucie szczegółowych reguł oceniania i trybu prezentowania efektów 
pracy uczniów. Każda placówka ustala własne normy realizacji projektu edukacyj
nego, dostosowując je do warunków, którymi dysponuje (np. wielkości szkoły, po
siadanych środków technicznych i materiałów multimedialnych, możliwości organi
zacyjnych), a także uwzględniając zainteresowania i potrzeby uczniów.

Wkład ucznia w prace projektowe ma wpływ na ocenę z zachowania, a in
formacje o udziale ucznia w realizacji projektu oraz temat projektu umieszcza 
się na świadectwie ukończenia gimnazjum. W uzasadnionych przypadkach dy
rektor może zwolnić ucznia z obowiązku uczestniczenia w projekcie4.

Kształcenie metodą projektów jest bardzo popularne w Stanach Zjednoczo
nych oraz w wielu krajach europejskich. Jednak mimo wieloletniej już tradycji 
pojęcie metody projektów nie jest rozumiane jednoznacznie i tym samym 
w różny sposób jest ono definiowane. Niektórzy uważają, że jest to jedna z wie
lu metod kształcenia, inni zaś, że jest to strategia postępowania dydaktycznego.

Na gruncie polskim podstawy metody projektów przedstawiła i propagowa
ła Wanda Dzierzbicka5. Wnikliwy opis zarówno historii, jak i teoretycznych 
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podstaw metody, o której tu mowa, zaprezentował zaś Mirosław S. Szymański, 
uznając, iż jest ona „metodą kształcenia sprowadzającą się do tego, że zespół 
osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsię
wzięcie oraz ocenia jego wykonanie [...]. Najlepiej, jeżeli źródłem projektu jest 
świat życia codziennego, a nie abstrakcyjna nauka. Punktem wyjścia jest jakaś 
sytuacja problemowa, zamierzenie, podjęcie jakiejś inicjatywy, wytyczenie celu, 
punktem dojścia zaś - szeroko rozumiany projekt”6.

6 M.S. Szymański, O metodzie projektów, Warszawa 2000, s. 61.
7 T. W. Nowacki, K. Korabinowska-Nowacka, B. Baraniak, Nowy słownik pedagogiki pracy, 

Warszawa 1999, s. 130.
8Zob. m.in.: A. Mikina, B. Zając, Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli 

i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej, Kraków 2006: J. Strzemieczny, Jak organizować 
i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów 
i opiekunów projektów , http://www.ore.edu.pl/images/files/Poradnik_Jak%20organizwac%281% 
29.pdf [dostęp: 4.07.2011]

9 Zob. M.S. Szymański, O metodzie projektów..., s. 63-70.

Według autorów Nowego słownika pedagogiki pracy, „metoda projektów 
polega na przedsiębraniu 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 samodziel
nej pracy, a jednocześnie zespołowości. [...] Jest to jednak nie tyle metoda, ile 
strategia, przedstawiająca ogromne walory nie tylko w zakresie rozwoju umie
jętności umysłowych i praktycznych uczniów, ale także ich socjalizacji. Wywo
łuje wzmożoną aktywność uczniów, a szkoła staje się dla nich w pełni atrakcyj
na jako miejsce wyzwalania sił twórczych”7.

W ostatnim czasie pojawiło się wiele rozpraw, artykułów i innych opraco
wań, w których można odnaleźć wyczerpujące informacje na temat metody pro
jektów. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują poradniki dla dyrektorów 
szkół i nauczycieli, a także uczniów zawierające praktyczne wskazówki doty
czące wdrażania i realizacji projektów edukacyjnych na poszczególnych etapach 
(przygotowanie projektu, jego realizacja, publiczne przedstawienie rezultatów 
pracy, ocena i monitorowanie), informacje o genezie metody projektów, ich 
rodzajach, sposoby dostosowania organizacji i prowadzenia projektów do wa
runków szkolnych i wreszcie ciekawe przykłady projektów8.

Nie ma jednej powszechnie obowiązującej definicji metody projektów, 
można jednak wyróżnić istotne jej cechy, które odróżniają ją od innych, często 
bardzo zbliżonych metod. Są to, jak podaje M.S. Szymański9:
1) progresy wisty czna rola nauczyciela - nauczyciel przestaje być osobą central

ną w procesie kształcenia i organizacji zajęć, nie wykłada, nie daje gotowych 
odpowiedzi, lecz organizuje warunki do samodzielnego działania uczniów, 
w tym pozostawia uczniom samodzielność (w pewnych granicach) w wyborze 
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tematu projektu, sposobów postępowania, a nawet wyboru partnerów do pra
cy w zespole; nie narzuca uczniom własnego punktu widzenia, udziela pomo
cy, sprawuje dyskretną kontrolę;

2) podmiotowość uczącego się - projekt powinien uwzględniać indywidualne 
zainteresowania, zdolności, aspiracje i potrzeby uczącego się; wspierać roz
wój poznawczy, emocjonalny i motoryczny uczniów; wspierać ich twórczość 
i innowacyjność; wdrażać uczniów do samodzielności, odpowiedzialności za 
własne decyzje i podejmowane działania, do przedsiębiorczości i współpracy;

3) całościowość - projekty powinny być wykonywane w szerszym środowisku 
społecznym, zacierać granice pomiędzy życiem szkolnym i pozaszkolnym, 
przygotowywać do rozwiązywania realnych problemów, korzystania z różno
rodnych źródeł informacji; mieć charakter interdyscyplinarny, wychodzić po
za układ przedmiotowy, pomagać dostrzegać związki pomiędzy różnymi dys
cyplinami nauki; łączyć teorię i praktykę, myślenie i działanie, dawać możli
wość uczenia się za pomocą wielu zmysłów;

4) odejście od tradycyjnego oceniania - poprzez wykonywanie projektów 
uczniowie sami doświadczają, czy czynią postępy; dokonują samooceny 
i oceny społecznej bezpośrednio podczas pracy; prezentują wyniki swojej pra
cy, które także podlegają samoocenie i ocenie społecznej; traktują ocenianie 
jako część pracy nad projektem poprzez negocjowanie kryteriów oceniania, 
ocenianie w trakcie wykonywania projektu w celu wprowadzania koniecz
nych zmian w działaniu swoim i zespołu.

Uogólniając powyższe stwierdzenia, należy uznać, że projekt edukacyjny to 
metoda nauczania kształtująca i doskonaląca wiele umiejętności oraz integrująca 
wiedzę z różnych przedmiotów szkolnych i dziedzin życia. Istotą tej metody jest 
samodzielna praca uczniów prowadząca do realizacji określonego tematu (roz
wiązania konkretnego problemu) w oparciu o założone cele.

Prawidłowo zaplanowana i odpowiednio stosowana metoda projektów 
w edukacji szkolnej wpływa na kilka istotnych dziedzin życia. Udział uczniów 
w realizacji projektu wspiera rozwój ich osobowości. Motywuje uczniów do 
samodzielnej pracy, zaangażowania, rozwija umiejętność pracy w zespole, 
wzbogaca wiedzę i uczy jej wykorzystania w praktyce, kształtuje świadomość 
młodych ludzi, poszerza ich horyzonty, czyni bardziej ciekawymi świata, pod
nosi poziom umiejętności interpersonalnych i językowych - zachęca do ko
munikowania się pomiędzy sobą, z nauczycielami i innymi osobami w for
mie ustnej i pisemnej, negocjowania, kulturalnego dyskutowania, kształtuje 
postawę obywatelską, wyzwala przedsiębiorczość i inicjatywę, wpływa na 
zmianę postaw uczniów wobec siebie, rozwija twórcze myślenie - zachęca 
do poszukiwania oryginalnych rozwiązań. Dzięki realizacji projektu ucznio
wie zyskują większą pewność siebie i zdobywają cenne doświadczenia przy
datne podczas dalszej nauki, kształtują umiejętność radzenia sobie w sytu
acjach nowych i nietypowych, stają się również bardziej krytyczni. Kształtu
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ją umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komuni- 
kacyjnymi. Ponadto projekt daje uczniom możliwość zintegrowania i zapre
zentowania wiedzy z różnych dziedzin mieszczących się w polu ich zaintere
sowań i uzdolnień.

Projekt uruchamia zasoby kreatywności nie tylko w uczniach. Także na
uczyciel, koordynując pracę swoich podopiecznych, ma okazję oderwać się od 
codziennych, rutynowych czynności lekcyjnych. Ponadto jest to szansa na do
skonalenie warsztatu pracy, wprowadzenie nowych aktywizujących technik 
nauczania, kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

Działania projektowe mają również wpływ na szkołę. Projekt wzbogaca 
ofertę edukacyjną szkoły oraz promuje aktywne metody nauczania i uczenia się. 
Wprowadza korzystne zmiany w sposobie kierowania szkołą, angażuje i integru
je całą społeczność szkolną. Ponadto projekt wpływa na współpracę szkoły ze 
środowiskiem lokalnym: często angażuje rodziców uczniów, lokalne władze 
oświatowe i samorządowe. Rozwija współpracę szkoły z mediami, lokalnymi 
instytucjami i przedsiębiorstwami. Ogólnie buduje pożytywny wizerunek szkoły, 
a sprawnie zrealizowany, podnosi prestiż szkoły10.

10 Zob. http://www.nowaera.pl/o-metodzie-projektow/cechy-dobrego-projektu.html [dostęp: 
6.07.2011],

Projekt edukacyjny może być również wykorzystywany do realizacji zadań 
i osiągania celów szkolnego programu dydaktyczno-wychowawczego, integracji 
przedmiotowych programów nauczania czy realizacji ścieżek międzyprzedmio- 
towych.

Agnieszka Mikina i Bożena Zając opracowały swoisty dekalog zasad, o któ
rych należy pamiętać podczas realizacji z uczniami projektów edukacyjnych:
1. Wybierając obszar tematyczny projektów, można odnieść się do celów zawar

tych w podstawie programowej - projekt jako sposób na osiąganie celów za
wartych w podstawie programowej.

2. Projekty mogą mieć charakter przedmiotowy, ale mogą być też realizowane 
projekty interdyscyplinarne, łączące wiadomości i umiejętności z różnych 
przedmiotów - projekty przedmiotowe a interdyscyplinarne.

3. Tematyka projektów powinna być czerpana z otaczającej ucznia rzeczywi
stości.

4. Uczniowie powinni mieć swój udział w ustalaniu ostatecznej wersji tematu 
projektu - samodzielność uczniów w formułowaniu lub doprecyzowaniu te
matyki projektu.

5. Ustalone standardy osiągnięcia celu powinny być realne do wykonania - pro
jekty realne - możliwe do realizacji kryterium sukcesu.

6. Przygoda z projektem nie powinna mieć charakteru jednorazowego, ponieważ 
tylko ćwiczenie czyni mistrza - uczymy się krok po kroku - zaczynamy od 
małego projektu, przechodzimy do dużego.
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7. W zespole projektowym są zwykle różne zadania do wykonania, zatem każdy 
z uczniów może znaleźć obszar, w którym będzie ekspertem - projekt dla 
każdego ucznia - każdy uczeń może wykonać projekt w zespole.

8. Jak najmniejsza ingerencja nauczyciela w wykonanie projektu; czuwanie nad 
pracą zespołu, dyskretny nadzór, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, roz
dzielanie zadań, monitorowanie pracy zespołu uczniowskiego przy zachowa
niu maksymalnej samodzielności uczniów - zmiana roli nauczyciela - sta
wianie na samodzielność uczniów (pomimo prowadzenia „nadzoru”).

9. Efekt końcowy projektu jest tak samo ważny jak proces jego tworzenia.
10. Projekt to nie referat - uczniowie powinni uczyć się, jak w interesujący spo

sób prezentować efekty swojej pracy .11

11 Zob. A. Mikina, B. Zając, Metoda projektów w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli i dyrekto
rów gimnazjów, http://www.ore.edu.pl/images/files/poradnik_Metcdaj3rojekt%C3%B3w%281%29 
.pdf [dostęp: 4.07.2011],

Podczas realizacji projektu uczniowie rozwijają szeroko pojęte sprawności 
językowe, uczą się precyzowania własnych potrzeb językowych, zdobywania 
informacji, zadawania pytań, wyrażania opinii, spostrzeżeń i przemyśleń, spo
rządzania notatek, pisania sprawozdań. Tendencje współczesnej kultury - mi
gawkowej, dostarczającej informacji w sposób rozproszony - utrudniają skupie
nie i rzetelne studiowanie jednego problemu, ograniczają umiejętności językowe 
ucznia, podsuwają mu jedynie obrazy, hiperteksty, skróty myślowe, skróty języ
kowe. W efekcie młodzi ludzie zatracają świadomość językową, w tym świado
mość autonomiczności tekstów pisanych i wypowiedzi ustnych. Drogą wyjścia 
z tego impasu i ratunkiem są projekty edukacyjne, a przede wszystkim te podej
mujące zagadnienia z zakresu kształcenia językowego. Poprzez wypełnianie 
zadań wynikających z założeń projektu uczeń kształtuje własne sądy i poglądy 
o języku oraz postawę wobec własnej lub cudzej mowy, a także uzasadnia wła
sne wybory językowe, przez co zdobywa wiedzę o języku, jego systemie i funk
cjonowaniu, czyli kształtuje świadomość językową.

Poniższe propozycje tematów projektów edukacyjnych dla gimnazjalistów 
dotyczą właśnie wybranych zagadnień edukacji językowej.

Przykład 1

Temat projektu: „Baba z wozu, koniom lżej” - jakie frazeologizmy najczę
ściej słyszymy w języku codziennym mieszkańców naszej 
gminy?

Cele projektu (rozwiązanie konkretnego problemu):
• samodzielne badanie zjawisk językowych w mowie potocznej, tj. ro

dzaje, sytuacje i częstotliwość pojawiania się frazeologizmów w ję
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zyku codziennym ludności zamieszkującej w granicach gminy, 
i opracowanie słownika;

• kształcenie świadomości językowej młodego Polaka;
• zauważanie różnic w mowie i w piśmie;
• poznanie niektórych cech języka lokalnego;
• rozróżnianie typów frazeologizmów i ich poprawne stosowanie;
• ćwiczenia w redagowaniu określonych form wypowiedzi pisemnej (an

kieta, wywiad, uogólnianie i definiowanie);
• kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy własnej 

ucznia;
• zastosowanie zdobytej wiedzy podczas lekcji języka polskiego i innych 

przedmiotów, w praktyce;
• zrozumienie idei współpracy w grupie oraz odpowiedzialności indywi

dualnej i zbiorowej za efekty pracy.

Czy projekt dotyczy treści nauczania z podstawy programowej? TAK

Przedmioty i treści podstawy programowej, które będą realizowane podczas 
projektu:
Język polski, uczeń:
1.2.1. samodzielnie dociera do informacji - w książkach, prasie, mediach elek
tronicznych oraz w wypowiedziach ustnych;
1.3.2. rozpoznaje wyrazy wieloznaczne i rozumie ich znaczenia w tekście;
1.3.3. dostrzega zróżnicowanie słownictwa - rozpoznaje słownictwo ogólnonaro
dowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu;
1.3.4. rozpoznaje cechy kultury i języka swojego regionu;
III. 1.2. stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc 
spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat;
III. 1.7. stosuje zasady etykiety językowej - wie, w jaki sposób zwracać się do 
rozmówcy w zależności od sytuacji i relacji z osobą, do której mówi, zna formu
ły grzecznościowe, zna konwencje językowe zależne od środowiska;
III.2.1. rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową i stosuje się do 
nich;
III.2. 4. stosuje związki frazeologiczne, rozumiejąc ich znaczenie;
III.2.11. operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych.
Wiedza o społeczeństwie, uczeń:
18.3. przygotowuje plakat, folder, stronę internetową lub inny materiał promują
cy gminę, okolicę lub region.
Geografia:
II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów;
IV. Kształtowanie postaw. Uczeń rozwija w sobie ciekawość świata poprzez 
zainteresowanie własnym regionem.
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Informatyka, uczeń:
1.1.2. posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywa- 
nia/odtwarzania obrazu i dźwięku;
H.2.4. umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych;
IV.4.2. przy użyciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, 
opracowuje dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu.
Zajęcia techniczne:
I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania.

Czy projekt będzie wykraczać poza treści podstawy programowej? NIE
Czy projekt będzie miał charakter interdyscyplinarny? TAK

Czas realizacji: 3 miesiące
Wielkość grupy: 5 osób

Różnorodne metody i techniki realizacji projektu:
• metoda problemowa oparta na obserwacji, badaniu i działaniu z wyko

rzystaniem technik aktywizująco-utrwalających: ankieta; wywiad śro
dowiskowy; mapa mentalna; notowanie, nagrywanie;

• metoda praktyczna w zakresie uogólnień i definicji;
• metoda eksponuj ąca oparta na publikacj i.

Planowane efekty:
Dla uczniów:

• wspomaganie rozwoju umiejętności sprawnego posługiwania się języ
kiem polskim;

• zmotywowanie do poznawania języka i dbałości o kulturę języka, stwo
rzenie sytuacji, które sprzyjają odkrywaniu norm językowych;

• uświadomienie sobie odrębności i tradycji lokalnych w zakresie języka. 
Dla szkoły:

• przygotowanie ciekawej pomocy dydaktycznej do nauczania języka pol
skiego w zakresie kształcenia językowego.

Dla środowiska lokalnego:
• popularyzacja odrębności i tradycji lokalnych w zakresie języka w Inter

necie;
• zwrócenie uwagi mieszkańców na ważny element kultury języka;
• dostarczenie miejscowej gazecie ciekawego materiału do publikacji.

Sposób prezentacji:
• zebrany materiał językowy zgromadzony w segregatorze w klasopra- 

cowni polonistycznej;
• opracowany słownik - w częściach opublikowany w lokalnej gazecie;

212



• opracowany słownik - w całości opublikowany na stronie internetowej 
szkoły.

Kryteria oceny:
• inicjatywa i zaangażowanie uczniów;
• terminowość w wywiązywaniu się z obowiązków;
• systematyczność w spotkaniach konsultacyjnych;
• znajomość i zastosowanie organizacji publikacji, jaką jest słownik;
• praca zespołowa i indywidualna ucznia;
• budowanie życzliwej atmosfery i umiejętność zażegnywania konfliktów 

w grupie;
• prowadzenie dokumentacji;
• materiał j ęzykowy powstały podczas realizacj i proj ektu;
• kontakty z osobami dorosłymi i sposoby zbierania materiału;
• sposób prezentacji (efekty) projektu;
• samoocena uczniów;
• sprawozdanie z realizacj i proj ektu;
• ocena uogólniona zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Przykład 2

Temat projektu: Odsłaniamy arkana literatury średniowiecznej, czyli jak 
skrybowie radzili sobie z kaligrafią?

Cele proj ektu (rozwiązanie konkretnego problemu):
• zaprezentowanie wartości tekstów rękopiśmiennych z okresu śre

dniowiecza ze zwróceniem uwagi na precyzję, iluminację i ogólną 
estetykę zapisów oraz stworzenie szkolnej teki różnych wypracowań 
uczniowskich nieskazitelnych pod względem ortograficznym i kali
graficznym na podstawie konkursu ogólnoszkolnego;

• zmotywowanie uczniów do estetycznego prowadzenia zeszytów przed
miotowych;

• uświadomienie wartości posługiwania się pismem czytelnym i popraw
nym pod względem ortografii;

• ćwiczenia w redagowaniu określonych form wypowiedzi pisemnej, 
w tym tworzenie regulaminu;

• kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy własnej ucznia;
• zastosowanie zdobytej wiedzy podczas lekcji języka polskiego i innych 

w praktyce;
• zrozumienie idei współpracy w grupie oraz odpowiedzialności indywi

dualnej i zbiorowej za efekty pracy.
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Czy projekt dotyczy treści nauczania z podstawy programowej? TAK

Przedmioty i treści podstawy programowej, które będą realizowane podczas 
projektu:

Język polski, uczeń:
1.2.1. samodzielnie dociera do informacji - w książkach, prasie, mediach elek
tronicznych. ..;
1.2.2. stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych, wyszukuje w biblio
tece źródła potrzebnych mu informacji;
U. 1.1. opisuje odczucia, które budzi w nim dzieło;
H.4.2. dostrzega i poddaje refleksji uniwersalne wartości humanistyczne;
III. 1.2. stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, two
rząc spójną pod względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany 
temat;
III. 1.4. dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie i na komputerze 
(umiejętnie formatuje tekst, dobiera rodzaj czcionki według rozmiaru i kształtu, 
stosuje właściwe odstępy, wyznacza marginesy i justuje tekst, dokonuje jego 
korekty, jednocześnie kontrolując autokorektę), poprawia ewentualne błędy 
językowe, ortograficzne oraz interpunkcyjne;
III.2.1. rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową i stosuje się do 
nich.
Historia, uczeń:
1.12.1. wyjaśnia kulturotwórczą rolę Kościoła w dziedzinie nauki, architektury, 
sztuki i życia codziennego średniowiecznego społeczeństwa.
Wiedza o społeczeństwie, uczeń:
I. znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża wła
sne zdanie w wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na 
odmienne poglądy.
1.1. omawia i stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie (np. 
bierze udział w dyskusji, zebraniu, wspólnym działaniu);
9.1. wyjaśnia, co łączy człowieka z wielką i małą ojczyzną i omawia te więzi ...; 
24.3. stosuje w praktyce podstawowe zasady organizacji pracy (ustalenie celu, 
planowanie, podział zadań, harmonogram, ocena efektów).
Informatyka, uczeń:
1.2.1. przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji 
przez człowieka i komputer;
n.2.2. posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje infor
macje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych;
IV.7. wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych 
do rozwijania zainteresowań;
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Plastyka, uczeń:
1.1.1. uczestniczy w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współ
czesnej, mając poczucie związku ze śródziemnomorskim dziedzictwem kultury 
i tradycją narodową, szanując jednocześnie odrębności innych kręgów kulturowych.

Czy projekt będzie wykraczać poza treści podstawy programowej? NIE
Czy projekt będzie miał charakter interdyscyplinarny? TAK

Czas realizacj i: 2 miesiące
Wielkość grupy: 3-4 osoby

Różnorodne metody i techniki realizacji projektu:
• metoda podająca oparta na pracy ze źródłem oraz użyciu środków tech

nicznych;
• metoda problemowa związana z działaniem: organizowaniem, pisaniem, 

słowem;
• metoda praktyczna - ćwiczenia przedmiotowe;
• metoda eksponująca - pokaz, publikacja.

Planowane efekty:
Dla uczniów:

• wychowanie kompetentnego, świadomego odbiorcy kultury, szczególnie 
tradycji i dzieł literackich o charakterze zabytkowym;

• wprowadzanie w tradycję i kulturę średniowiecza oraz uwrażliwienie 
ucznia na uniwersalne wartości;

• poprawa estetyki prowadzonych zeszytów szkolnych i zrozumienie war
tości czytelnego zapisu własnych tekstów.

Dla szkoły:
• dążenie do poprawy estetyki prowadzonych zeszytów szkolnych oraz 

stanu kaligrafii i ortografii w szkole;
• ciekawy materiał dydaktyczny do wykorzystania podczas lekcji języka 

polskiego.
Dla środowiska lokalnego:

• wychowanie młodego mieszkańca środowiska, który sprawnie posługuje 
się językiem pisanym, zwłaszcza w zakresie form użytkowych.

Sposób prezentacji:
• pokaz dla szóstoklasistów:

dziesięciominutowa (+/_) prezentacja multimedialna - później umiesz
czona w publikacjach polonistycznych na stronie internetowej szkoły; 
scenka symulacyjna z pracującym skrybą; wręczenie dyplomów dla naj
lepszych skrybów szkolnych;
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• szkolna teka pokonkursowych wypracowań uczniowskich dostępna 
w klasopracowni polonistycznej.

Kryteria oceny:
• inicjatywa i zaangażowanie uczniów;
• terminowość w wywiązywaniu się z obowiązków;
• systematyczność w spotkaniach konsultacyjnych;
• znajomość i zastosowanie różnych czcionek (zapisów kaligraficznych) 

w dyplomach i opracowanej prezentacji;
• praca zespołowa i indywidualna ucznia;
• budowanie życzliwej atmosfery i kształtowanie umiejętności zażegny- 

wania konfliktów w grupie;
• prowadzenie dokumentacji;
• materiał literacki (rękopiśmienny) powstały podczas realizacji projektu, 

w tym regulamin i przeprowadzenie konkursu;
• sposób prezentacji (efektów) projektu;
• samoocena uczniów;
• sprawozdanie z realizacji projektu;
• ocena uogólniona zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Zaprezentowane przykłady projektów edukacyjnych pokazują, że ich tematy 
mogą inspirować do podejmowania przez uczniów pożytecznych i ciekawych 
dla nich zagadnień. Projekty mogą być realizowane na wiele sposobów, z wyko
rzystaniem różnorodnych metod, technik i środków, zależy to od pomysłowości 
i chęci nauczyciela, ale przede wszystkim zaangażowania samych uczniów.
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