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Miejsce projektu  
edukacyjnego  
w podstawie programowej
Od dnia 1 września 2010 roku ucznio-

wie gimnazjum mają obowiązek realizacji 

projektu edukacyjnego. Stało się to na 

mocy Rozporządzenia Ministra Eduka-

cji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r.1 

Jednak już wcześniej nowa podstawa 

programowa mocno zaakcentowała tę 

metodę. Można ją znaleźć w Zalecanych 

warunkach i sposobach realizacji wielu 

przedmiotów. Najbardziej wyraźnie jest 

to zapisane przy wiedzy o społeczeń-

stwie, gdzie 20% treści w gimnazjum 

i  10% w szko łach ponadgimnaz ja l -

nych powinno być realizowane metodą 

projektu. Ale projekt zaleca się także 

w realizacji: języka polskiego, języków 

obcych, przedmiotów przyrodniczych 

i ścisłych, a nawet wychowania fizycz-

nego (edukacja zdrowotna). Warto więc 

spojrzeć nań szerzej niż tylko jako na 

gimnazjalny obowiązek.

Takie silne umocowanie projektu w pod-

stawie programowej nie może dziwić, 

skoro opiera się ona na fundamencie 

umiejętności kluczowych, a więc tych 

najważniejszych i niezbędnych do peł-

nego funkcjonowania w życiu. 

Zalecenie Parlamentu Europejskiego w spra-

wie kompetencji kluczowych mówi między 

innymi: „W związku z postępującą globalizacją 

Unia Europejska staje przed coraz to nowymi 

wyzwaniami, dlatego też każdy obywatel będzie 

potrzebował szerokiego wachlarza kompeten-

cji kluczowych, by łatwo przystosować się do 

szybko zmieniającego się świata, w którym 

zachodzą rozliczne wzajemne powiązania. 

Kompetencje są definiowane jako połączenie 

wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich 

do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, któ-

rych wszystkie osoby potrzebują do samore-

alizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym 

– obowiązek czy 
szansa?
Jeśli uczniowie czują, że to, czego się uczą, ma dla nich znaczenie – 

otwiera się nowy etap w ich myśleniu o własnej edukacji. Taki proces 

można z łatwością zainicjować, realizując projekt edukacyjny.

Projekt  
edukacyjny

Tekst: Małgorzata Wojnarowska

Zalecenie Parlamentu Europejskie-

go i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie kompetencji kluczowych 

w procesie uczenia się przez całe 

życie (2006/962/WE) wymienia osiem 

kompetencji kluczowych:

•  porozumiewanie się w języku  

ojczystym;

•  porozumiewanie się w językach 

obcych;

•  kompetencje matematyczne 

i podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne;

• kompetencje informatyczne;

• umiejętność uczenia się;

•  kompetencje społeczne 

i obywatelskie;

• inicjatywność i przedsiębiorczość;

•  świadomość i ekspresja 

kulturalna.
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obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. 

Edukacja w swym podwójnym – społecznym 

i ekonomicznym – wymiarze ma do odegrania 

zasadniczą rolę polegającą na zapewnieniu 

nabycia przez obywateli Europy kompetencji 

kluczowych koniecznych, aby umożliwić im ela-

styczne dostosowywanie się do takich zmian”.2 

Żadna inna metoda nie daje tak wielu okazji do 

rozwijania umiejętności kluczowych, jak projekt.

Jest on z powodzeniem stosowany w pol-

skich szkołach od lat 90. Nie można jednak 

stwierdzić, że był dotąd realizowany po-

wszechnie. Niektórzy nauczyciele są bar-

dzo zaawansowani w pracy z uczniami tą 

metodą, inni znają projekt tylko ze słyszenia 

lub literatury metodycznej, zaś własnych do-

świadczeń w tym względzie nie mają. 

Projekt  
„królową metod” 
W porównaniu z innymi metodami daje 

on uczniom najwięcej samodzielności 

w działaniu. Dzięki niemu uczniowie 

mogą rozwijać bardzo cenne umiejęt-

ności. Realizacja projektu uwzględnia 

za interesowania i  zdolności  ucznia, 

jego potrzeby i aspiracje. Pozwala po-

kazać jego mocne strony, odkrywać 

predyspozycje, których wcześniej być 

może nie dostrzegał. Stymuluje rozwój 

emocjonalny ucznia, rozwija umiejętność 

komunikowania się, pracy w grupie, 

odpowiedzialność za działania własne 

i zespołu. Uczniowie narzucają sobie 

Samodzielność w podejmowaniu 
decyzji o sposobie realizacji zadań  

i odpowiedzialność powodują,  
że uczniowie w naturalny sposób 

uczą się planowania i organizowania 
swojej pracy, rozwiązywania  
problemów i współdziałania.
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samodyscyplinę, wdrażają się do samo-

dzielności, przedsiębiorczości i wspól-

nego działania, co doskonale kształtuje 

umiejętności i postawy niezbędne do 

funkcjonowania w życiu społecznym. 

Najważniejsze z nich to: samodzielność, 

odpowiedzialność, rzetelność, współpra-

ca, rozwiązywanie problemów, planowa-

nie i organizowanie własnych działań, 

korzystanie z różnych źródeł informacji, 

prezentowanie wykonanej pracy, sztu-

ka wystąpień publicznych, samoocena, 

autorefleksja, uczenie się na błędach 

itp. Wszystkie powyższe umiejętności 

są dzisiaj bardzo przydatne – zarówno 

w życiu zawodowym (praca w zespo-

łach projektowych stała się w firmach 

bardzo popularna), jak i w sferze pry-

watnej oraz w relacjach społecznych. 

To bardzo ważna za le ta  pro jektu  – 

uczniowie pracują w zespole (na co nie 

mają w szkole zbyt wielu okazji ) oraz 

widzą wymiar praktyczny podejmowa-

nych działań, a szkoła przez to staje się 

bliższa życiu.

W metodzie projektu bardzo ważna jest 

samodzielność ucznia i jego wpływ na 

przebieg realizacji na wszystkich eta-

pach – od sformułowania tematu pro-

jektu po prezentację końcową i ocenę. 

Uczniowie, biorąc sprawy w swoje ręce, 

nie tylko mają poczucie sprawstwa, co 

jest bardzo motywujące, ale biorą też 

odpowiedzialność za własne uczenie 

się. Mogą mieć z tym trudności, przy-

zwyczajeni do tego, że na co dzień ktoś 

im mówi, co mają robić, stawia wyma-

gania, a potem rozlicza. 

Strategia PBL w projekcie 
gimnazjalnym
Rozporządzenie opisuje projekt gimna-

zjalny jako „zespołowe, planowe dzia-

łanie uczniów, mające na celu rozwią-

zanie konkretnego problemu”.3 Takie 

określenie odróżnia go od wielu projek-

tów wcześniej realizowanych w polskich 

szkołach – nie wszystkie one miały na 

celu rozwiązanie jakiegoś problemu. Jest 

to niewątpliwie trudniejsza, ale i bardziej 

wartościowa odmiana projektu, połączo-

na ze strategią PBL (Problem Based Lear-

ning – uczenie się poprzez rozwiązywanie 

problemu).4 Oznacza to konieczność od-

powiedniego sformułowania tematu projek-

tu. Może to być pytanie problemowe, np.  

„Jak...?”, „Co zrobić, żeby...?”, „Jak może-

my zmienić...?”. Problem, jakim się zajmują 

uczniowie, powinien im być bliski, realny, 

życiowy, budzić ich zainteresowanie. 

Warto szukać tematyki projektów w za-

pisach treści podstawy programowej, 

ale również można wykraczać poza tę 

tematykę. Ważne bowiem, aby nauczy-

ciele nie mieli poczucia (a często jesz-

cze tak bywa), że projekt będzie uczniów 

odrywał od tego, czego obowiązkowo 

muszą się nauczyć, a co jest zapisane 

w podstawie. Nie ma przeszkód, a nawet 

jest wskazane, aby zapisy tejże podsta-

wy realizowali właśnie metodą projektu 

(w wymiarze przedmiotowym lub inter-

dyscyplinarnym). Zresztą – nawet jeśli 

tematycznie projekt jest od podstawy 

oderwany, to w kwestii nabywania wska-

zanych umiejętności i kształtowania po-

staw zawsze wpisuje się w jej założenia. 

Nauczyciel może być zatem pewny, że 

każdy projekt jest zgodny z podstawą 

programową.

Uczeń  
w „trybie aktywnym”
Włączenie tematyki związanej z projek-

tem pomaga w uatrakcyjnieniu zajęć 

lekcyjnych i w korelacji międzyprzed-

miotowej. Uczniowie lubią ciekawe, nie-

schematyczne zadania, które pozwa-

lają im na pokazanie swoich mocnych 

stron. Chętnie poznają nowych ludzi 

i nowe miejsca, uczą się nowych rzeczy, 

które ich interesują. Niezwykle moty-

wującym dla uczniów jest to, że od po-

czątku do końca realizacji projektu mają 

wpływ na bieg wydarzeń. Począwszy od 

sformułowania tematu projektu, poprzez 

postawienie celów, zaplanowanie dzia-

łań, ich realizację i prezentację efektów 

pracy. To „przejęcie sterów” bardzo za-

chęca do aktywności, skłania do anga-

żowania się w działanie zespołu projek-

towego. Taki niekonwencjonalny sposób 

pracy jest dodatkowym bodźcem dla 

ucznia, którego przecież nie jest dziś 

łatwo zachęcić i zainteresować. Jednak 

jeśli się zaangażuje i zgłębia ciekawe dla 

niego obszary, a na dodatek poczuje, 

że ma wpływ na przebieg działań, jest 

w stanie poświęcić dużo czasu, ener-

gii i  trudu na tego rodzaju aktywność. 

Nauczyciel ma więc – dzięki projekto-

wi – możliwość aktywizowania uczniów 

i motywowania ich do działania.

Przypisy

1    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz.1046).

2    Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dn. 30.12.2006 r., L 394/13.
3   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz. 1046).
4   Taka odmiana metody projektu, z powodzeniem stosowana w szkołach amerykańskich, ma też coraz częściej zastosowanie u nas, np. w realizowanym od 2008 r. w Małopolsce 

projekcie DiAMEnT.

Ważną zaletą projektu jest to,  
że uczniowie pracują w zespole  

– na co nie mają w szkole zbyt wielu 
okazji – oraz widzą wymiar  

praktyczny podejmowanych  
działań, a szkoła przez to staje  

się bliższa życiu.
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Praca w projekcie jest szansą na suk-

ces także dla uczniów mających duże 

problemy z nauką. Tradycyjne lekcje nie 

zawsze dają im możliwość wykazania 

się, a w projekcie jest okazja do zapre-

zentowania rozmaitych „życiowych” umie-

jętności, które niekoniecznie idą w parze 

z dobrymi ocenami w szkole, takich jak: 

zaradność, talenty organizacyjne, sztuka 

dyskutowania, rozwiązywania problemów 

czy autoprezentacji itp. 

Nowe możliwości  
dla nauczyciela
Projekt to także szansa dla nauczyciela. 

Ma on tutaj inną rolę niż w tradycyjnej 

relacji z uczniami. Nie jest już postacią 

wiodącą. Powinien monitorować dzia-

łania uczniów, wspierać ich, udzielać 

konsultacj i ,  podtrzymywać motywa-

cję,  reagować w razie potrzeby, a le  

nie podawać im gotowych rozwiązań, 

przydzielać zadań ani wyręczać w  ich 

realizacji. To wcale nie jest łatwa rola 

– być inspiratorem, konsultantem, do-

radcą, osobą wspierającą i  motywu-

jącą. Wymaga to dużej elastyczności, 

o twar tośc i ,  taktu pedagogicznego. 

A le dz ięk i  te j  metodz ie nauczyc ie le 

odrywają s ię  od schematu i  rutyny, 

próbują czegoś nowego, mają więcej 

satysfakcji z pracy, zyskują też na au-

torytecie. Mogą bardziej zbliżyć się do 

uczniów i lepiej poznać ich w nowych 

rolach i sytuacjach, a bywa to zaska-

kujące. Często okazuje s ię bowiem, 

że posiadają oni zdolności i  umiejęt-

ności,  które nie miały szans ujawnić 

się dotąd podczas tradycyjnych lekcji. 

Nauczycie l ,  pracując w taki  sposób 

z uczn iami ,  odkrywa także d la  s ie-

bie nowe obszary, nabywa – wraz ze 

swoimi uczniami – nowe umiejętności, 

rozwi ja swoją osobowość i  warsztat 

pracy. Można zaryzykować stwierdze-

nie, że ten, kto ma za sobą doświad-

czen ie  p ro jek towe,  j es t  j uż  t rochę 

innym, dojrzalszym i bardziej  ref lek-

syjnym nauczycielem.

Podsumowując powyższe rozważania, 

można stwierdzić, że w kwesti i pracy 

metodą projektu nie należy sobie sta-

wiać pytania: „Czy warto?”, bo to wy-

daje się oczywiste. Należy więc starać 

się szukać jak najwięcej okazji do ta-

kiego sposobu pracy i  to na wszyst-

k ich etapach edukacyjnych. Jest to 

bowiem szansa na rozwój  n ie  ty lko 

dla uczniów, lecz także dla nauczy-

cieli. Niewątpliwie zyskuje też szkoła – 

realizacja projektów to świetna okazja 

do jej promocji. W środowisku jest po-

strzegana jako miejsce, gdzie podej-

muje się wiele niekonwencjonalnych 

i  wartośc iowych dz ia łań,  uczn iowie 

są kreatywni ,  potraf ią  samodzie ln ie 

robić wspaniałe rzeczy, a nauczyciele 

wspierają ich w rozwoju.

Prezentowanie efektów realizacji 
projektu edukacyjnego umożliwi 

uczniom wykazanie się umiejętno-
ściami, których nie można  

sprawdzić w trakcie egzaminu  
testowego.
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Podczas realizacji projektu nauczyciel 
powinien być inspiratorem, konsultantem, 
doradcą, osobą wspierającą i motywującą.


