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Metoda projektu na lekcjach techniki w gimnazjum.

WSTĘP.

Projekt edukacyjny jest to metoda aktywnego kształcenia, która od wielu lat
stosowana jest przez nauczycieli i przynosi znaczące efekty w procesie pobudzania
aktywności uczniów oraz integracji treści kształcenia. Oznacza obszerne zadanie
długoterminowe, realizowane samodzielnie przez pojedynczych uczniów lub ich grupy,
a przygotowywane i koordynowane przez nauczyciela.
Zadanie to powinno:

1. Nawiązywać do realnych sytuacji.
2. Zrywać z podziałem na treści przedmiotowe.
3. Odwoływać się do zainteresowań ucznia i pozwalać na poszerzenie jego wiedzy.
4. Mieć charakter odkrywczy.
5. Wymuszać realizację pełnego procesu badawczego od planowania przebiegu badań

przez zdobywanie informacji, stosowanie rozmaitych strategii rozwiązywania
problemu po opracowanie wniosków, stawianie dobrych pytań.

Istotną cechą metody projektów jest samodzielna praca uczniów. Daje to szansę

rozbudzenia ich osobistego zaangażowania i zainteresowania tematem, którym się zajmują.
Metoda projektów pozwala skuteczniej, niż wiele innych metod, rozwijać nie tylko wiedzę,
ale i umiejętności uniwersalne uczniów, np.:

- praca w grupie,
- formułowanie problemu,
- formułowanie celów,
- planowanie i organizacja własnej pracy,
- korzystanie z różnychźródeł informacji,
- klasyfikowanie informacji na mniej i bardziej ważne, na mniej i bardziej ciekawe,
- integrowanie wiedzy z różnych przedmiotów nauczania,
- krytyczne analizowanie informacji (ocena ich wiarygodności),
- różnorodność sposobów zapisywania i prezentowania zebranych materiałów (np.

w postaci eseju, rysunku, diagramu, wykresu, itp.),
- przygotowanie i praktykowanie wystąpień publicznych,
- formułowanie i wyrażanie swoich opinii,
- słuchanie opinii wyrażanych przez innych członków grupy,
- podejmowanie decyzji grupowych,
- rozwiązywanie konfliktów,
- samoocena swojej pracy i ocena pracy innych,
- zdobywanie dodatkowych sprawności i umiejętności, np.

� manualnych,
� aktywnego słuchania,
� dostrzegania związków,
� obserwacji,
� prezentacji,
� wartościowania, dokonywania oceny, wyborów,
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� czytania ze zrozumieniem,
� artystycznych.

Zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju. Gimnazjum
wprowadza uczniów wświat wiedzy naukowej i wdraża do samodzielności, polegającej na
umiejętności zdobywania wiedzy, dokonywaniu samooceny i określaniu swojego miejsca
w środowisku zarówno społecznym, przyrodniczym i kulturowym. Gimnazjaliści to
uczniowie, którzy powinni umieć współdziałać, wychodzić z inicjatywą, wartościować,
wykazywać odpowiedzialność za siebie, innych i otoczenie. Powinni znać swoje
zainteresowanie i umieć podjąć decyzję dotyczącą dalszej edukacji. Codzienneżycie,
rozwijająca się gospodarka, w której opanowaliśmy przyrodę i żyjemy wśród dóbr
materialnych oraz umiejętności produkcyjne, oparte na zdobyczach techniki również kierują
pod adresem szkoły pewne wymagania. Coraz częściej w ofertach pracy wymienia się
w stosunku do kandydatów wymagania takie jak: samodzielność, kreatywność, łatwość
w nawiązywaniu kontaktów, operatywność, zmysł organizatorski, chęć podejmowania
wyzwań, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i zdolność przyswajania nowej
wiedzy.

Zadaniem gimnazjum w zakresie techniki, jest takie przygotowanie młodzieży do
życia, aby potrafili znaleźć miejsce w aktualnym stadium rozwoju społeczeństwa, które
określane jest jako cywilizacja techniczna.

Obszar tematyczny techniki jest jednymz najszerszych obszarów współczesnej
wiedzy. Nie można jednak stwierdzić, które wiadomości i umiejętności techniczne są dla
uczniów bardziej przydatne, bardziej ważne od innych. Dlatego zajęcia z techniki są
niektórych będą okazją do scalenia i ugruntowania wiadomości, umiejętności i postaw
wyniesionych ze szkoły podstawowej, oraz pozaszkolnychźródeł wiedzy technicznej. Dla
innych są okazją do poszerzenia horyzontów własnej wiedzy ogólnej. Dla jeszcze innych
staną się okazją do sporządzenia własnego projektu technicznego, uznanego za najważniejszy,
aby mógł być dalej rozwijany w postaci własnego planużyciowego.

Cele kształcenia są więc różne dla różnych uczniów. Oni sami ustalą swój cel
kształcenia, bez konieczności werbalizowania go. Im pozostawiona będzie decyzja dotycząca
zakresu zdobywania kompetencji technicznych.
W realizowanych projektach prawie nigdy nie można wydzielić jednej dziedziny wiedzy, w
obszarze której porusza się realizator projektu. Zazwyczaj w metodzie projektów łączy się
różne, czasami bardzo odległe od siebie dziedzinyżycia. Projekt jest więc zadaniem
interdyscyplinarnym.

I. ETAPY PRACY NAD PROJEKTEM.

Każda praca ucznia wykonana metodą projektów powinna obejmować poniższe etapy:
1. Podjęcie decyzji odnośnie tematu projektu.
2. Dobór osób do realizacji projektu.
3. Wstępne zaznajomienie się z wybranym zagadnieniem.
4. Zaplanowanie pracy:

o ustalenie zadań do wykonania,
o przydział zadań dla poszczególnych osób,
o ustalenie sposobów koordynowania działań poszczególnych osób,
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o planowanie terminów wykonania poszczególnych zadań,
o dyskusja i wybór metody prezentacji,
o wyłanianie pomysłów na sposób wsparcia planowanego przedsięwzięcia

� w źródła informacji
� w inneśrodki w tym środki finansowe.

5. Opracowanie charakterystyki projektu wraz z ustaleniem kryteriów oceny projektu.
6. Realizacja założonego planu wraz z opracowaniem (pisemnego) sprawozdania.
7. Publiczna prezentacja projektu.
8. Ocena projektu.
9. Praktyczne wykorzystanie wniosków wypływających z projektu.

I.1. Podjęcie decyzji odnośnie tematu projektu.

Dobre wybranie tematu jest sprawą bardzo ważną. Należy tak go dobrać, aby leżał
w kręgu zainteresowań uczniów, wiązał się z ich oczekiwaniami odnośnie przyszłego,
dorosłegożycia. Wybór tematu projektu ogranicza się do wskazania uczniom zakresu
zagadnień, spośród których uczniowie wybierają interesujący ich, szczegółowy temat.
Konkretne sformułowanie tematu niech pozostanie decyzją uczniów. Musi tylko zmieścić się
w ogólnych ramach tematycznych, zakreślony przez program nauczania techniki
w gimnazjum.

I.2. Dobór osób do realizacji projektu.

W projekcie wykonywanym grupowo trzeba najpierw stworzyć grupę. Samo
przydzielenie osób do danego projektu jest tylko mechanicznym przywiązaniem do zespołu,
a nie stworzeniem grupy. Grupa powstanie dopiero wtedy, gdy jej członkowie zaakceptują

wspólne zadania i będą wyrażali chęć współpracy.

I.3. Wstępne zaznajomienie się z wybranym zagadnieniem.

Przed szczegółowym planowaniem przedsięwzięć konieczne jest wstępne, bardziej
ogólne poznanie wybranego zagadnienia poprzez np.:
-przekartkowanie książki z tego zakresu,
-zapoznanie się z pojedynczym numerem czasopisma, które zajmuje danym tematem,
-rozmowa z osobą, która w jakiś sposób zetknęła się z zagadnieniem.

I.4. Zaplanowanie pracy.

Od dobrego zaplanowania pracy zależą jej wyniki. Planowanie jest potrzebne wżyciu
pojedynczej osoby, w rodzinie, w skali przedsiębiorstwa oraz kraju. Pracując nad projektem
uczeń uczy się planowania i realizacji przyjętego planu. Umiejętność planowania własnej
aktywności, planowania własnego uczenia się jest ważną, praktyczną umiejętnością możliwą

do zdobycia w trakcie pracy metodą projektów.
Planując grupową pracę należy dokonać podziału zadań między członków zespołu,

określić termin i miejsce wykonania poszczególnych elementów zadania.

Każdy plan pracy będzie składał się z takich informacji jak:
1. Szczegółowe zadanie do wykonania.
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2. Termin wykonania.
3. Miejsce wykonania zadania.
4. Osoba wykonująca zadanie (tylko w planie pracy grupy).
5. Wsparcie wykonania – w postaci pomocy innych osób,środków finansowych, koniecznego

sprzętu itp.
6. Uwagi o wykonaniu.

Planując działanie można korzystać z kilku metod wysuwania pomysłów. Jedną z nich
jest metodaburzy mózgów.
Jest to metoda zespołowego wytwarzania pomysłów. Dobrych efektów w pracy zespołu, który
rozwiązuje dane zadanie, można się spodziewać wtedy, gdy zespół wynajdzie jak najwięcej
pomysłów nowych, najbardziej nowatorskich, nawet zaskakujących. Dzieje się to
w atmosferze współzawodnictwa i swobodnego fantazjowania. Wysuwanie pomysłów trwa
tak długo, aż zostanie wyczerpana pomysłowość, inwencja członków zespołu. Wszystkie są

notowane przez wyznaczona osobę, najlepiej na oddzielnych kartkach, które są następnie
umieszczane na wspólnej dużej, dużej planszy. Zapisane muszą być w ten sposób,że
wszystkie naraz będą widoczne dla wszystkich członków zespołu. Dopiero wtedy następuje
uzasadnienie i ocenianie poszczególnych pomysłów.
W ten sposób praca nad wytwarzaniem pomysłów metodą burzy mózgów ma dwa etapy:

- wysuwanie pomysłów,
- uzasadnienie, ocena i wartościowanie pomysłów.

Metodą burzy mózgów można wysuwać pomysły dotyczące planowania działania w pozos-
tałych etapach pracy nad projektem. Szczególnie jest przydatna przy omawianiu sposobów
realizacji planu, sposobu prezentacji czy uzyskania wsparcia wykonania oraz przy wyłonieniu
najlepszychźródeł informacji. Wśród tych ostatnich należy pamiętać o takich, jak:

- książki,
- gazety,
- czasopisma,
- audycje telewizyjne,
- rozmowy i spotkania z różnymi osobami,
- własne badania, np. w postaci ankiety, wywiadów, obserwacji itp.

Niekiedy oprócz informacji, konieczne będzie też dodatkowe wsparcie w postaciśrodków
finansowych ( np. na zakup materiałów do budowy prototypu czy modelu, wykonanie zdjęć)
oraz pomoc w wykonaniu pewnych prac tj. przepisanie sprawozdania na komputerze,
powielenia i oprawienia go. Można przy tym skorzystać z pomocy szkoły, rodziców, bliższej
i dalszej rodziny, ale też można zwrócić się do fundacji, która zajmuje się podobną tematyką.
Rozliczenie finansowe takich prac powinno znaleźć się jako załącznik w dokumentacji
projektu.

I.5. Opracowanie charakterystyki projektu.

Jest to „projekt projektu” czyli dokument opisujący najważniejsze, charakterystyczne
cechy przyszłej pracy. Opracowana charakterystyka projektu powinna zawierać:

- temat projektu, ustalony już jako sprecyzowany, konkretny jego tytuł,
- ogólne uzasadnienie wyboru tematu,
- oczekiwane osiągnięcia po wykonaniu projektu,
- problemy, które zostaną rozstrzygnięte, podane w formie pytań, na które odpowiedzi

będą zawarte w czasie prezentacji projektu,
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- istotne terminy realizacji – etapów i całego przedsięwzięcia, podane np. w formie
planu,

- ustalenie kryteriów oceny projektu.

I.6. Realizacja założonego planu.

Zasadnicza część pracy nad projektem będzie przebiegała w ramach wolnego czasu
ucznia na zasadziezadania domowego.
Wcale nie znaczy to,że ma być realizowana wyłącznie w domu. Część pracy może być
wykonana w szkolnej bibliotece, inne zadania w pracowni komputerowej, zdobywając
informacje w Intrnecie, jeszcze innymi czynnościami będzie rozmowa z nauczycielem
techniki lub innego przedmiotu.

I.7. Publiczna prezentacja projektu.

Istnieją nieograniczone możliwości prezentowania projektu. Jest ona wynikiem
inwencji i pomysłowości. Najczęściej prezentacja efektów pracy nad projektem będzie
w formie pisemnego sprawozdania, które też może przybrać różną postać. Powinno być
wykonane w odpowiedniej ilości egzemplarzy – po jednym kompletnym sprawozdaniu dla
każdego członka zespołu.
Oprócz pisemnej formy dokumentowania efektów pracy nad projektem, można czasami
pokusić się o bardziej wyszukane formy publicznej prezentacji:

- opracowanie audycji radiowej, która będzie następnie rozpowszechniona przez
szkolny radiowęzeł,

- nagranie filmu video i odtworzenie go w klasie,
- wykonanie plakatu lub serii plakatów dla ich wykorzystania w szkole, miejscowości,
- opracowanie zagadnienia w formie dramy i inscenizacja przed kolegami,

nauczycielami, rodzicami,
- wykonanie prototypu lub modelu przedmiotu
- wykonanie fotoreportażu z prezentacją wykonanych zdjęć w formie albumu lub

wystawy fotogramów w szkolnej gablocie.
Wszystkie powyższe formy prezentacji także wymagają pełnego udokumentowania i to
w takiej formie, która umożliwi indywidualną ich prezentację oraz poprzedzenia jej
wprowadzeniem, wstępem, wyjaśnieniem.

I.8.Ocena projektu.

Publiczna prezentacja projektu powinna zakończyć się publicznym, jawnym jej
ocenieniem. Ostateczna ocena zależy jednak od nauczyciela. Jednak przedtem mogą się na jej
temat wypowiedzieć uczniowie klasy, także autorzy projektu (np. na podstawie arkusza
samooceny), oraz inne niezależne osoby jak np. zaproszone na prezentację osoby, inni
nauczyciele, rodzice.
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W samoocenie bardzo może pomóc szczegółowe, wcześniejsze ustalenie kryteriów
oceny. Także wpływ na końcową ocenę mogą mieć oceny cząstkowe, uzyskane np. za
wykonanie etapowych zadań.

I.9. Praktyczne wykorzystanie wniosków, wypływających z projektu.

Wiele projektów może mieć poważne, pozytywne dalsze zastosowanie. Wnioski
praktyczne są najcenniejszym elementem całego projektu. Dlatego w trakcie planowania
pracy nad projektem uczniowie powinni zastanowić się, jak można dalej wykorzystać efekty
swojej pracy.

II. DOKUMENTACJA PROJEKTU.

Wybrany sposób prezentacji projektu nie może przysłonić wagi dobrego opracowania
jego dokumentacji.
Ogromną rolę dokumentowania zdarzeń oddaje stare łacińskie przysłowie, które mówiverba
volant, csripta manent, co znaczysłowa ulatują, pismo pozostaje.
Dokumentacja zazwyczaj będzie wykonana jako sprawozdanie z pracy. W takim raporcie
powinny się znaleźć następujące elementy:

1. Strona tytułowa zawierająca:
• tytuł projektu,
• nazwiska autorów,
• nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana,
• nazwa i adres szkoły i klasy,
• czas (rok) jej wykonania.

2. Spis treści, jest przygotowany dopiero po całkowitym zakończeniu przygotowania
innych informacji, zamieszczanych w dokumentacji projektu, zamieszczony zostanie
na początku opracowania.

3. Streszczenie projektu.Po całkowitym zakończeniu przygotowania części
merytorycznej projektu, sporządzamy streszczenie jego treści. Trzeba to wykonać
w takiej formie, aby dało się ono zamieścić na jednej stronie formatu A4. Może
zawierać informację o przyjętych procedurach postępowania, skrót najważniejszych
wniosków. Może być w głównej swej części opracowane w punktach. Powinno być

tak przygotowane, aby osoba, która nawet nie będzie czytała całego raportu, po
przejrzeniu streszczenia nabrała ogólnego rozeznania o jego treści i wnioskach.

4. Podziękowania. Jeżeli autorzy projektu będą korzystali z wiedzy, rad i pomocy,
różnych osób, instytucji, urzędów a nawet nauczycieli innych przedmiotów, to
należałoby skierować do nich kilka miłych słów podziękowania. Zamieszczamy je na
oddzielnej stronie opracowania. Takie podziękowanie będzie obowiązkowym
elementem, jeśli uczniowie korzystali z czyjegoś wsparcia materialnego projektu.

5. Wstęp. Powinien on zaznajomić z tematem lub działem techniki, którego projekt
dotyczy, dać odpowiedź, dlaczego dane zagadnienie zainteresowało ucznia, a także
zachęcić czytelnika do dalszej lektury opracowania, przez ukazanie znaczenia tego
zagadnienia.
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6. Ogólna charakterystyka projektu. Zamieszczamy tu informacje, które precyzyjnie
wyjaśniają temat projektu,cel naszej pracy, przedział czasu, w którym dokonujemy
np. obserwacji jakiegoś zjawiska. Powinna znaleźć się też tu informacja o przyjętej
procedurze postępowania, przyjętej metodzie konstrukcji modelu itd. Zamieszczamy
tu też informację o ewentualnych osobach, instytucjach, które mogą lub powinny
skorzystać z wniosków, wypływających z opracowania.

7. Źródła informacji. W tym rozdziale zamieszczamy informacje o wszystkich
wykorzystanychźródłach informacji. Będą nimi książki, czasopisma, prasa codzienna,
ulotki, inne materiały wydawane czasami na użytek wewnętrzny instytucji.
Zamieszczamy tu sprawozdania z rozmów, przeprowadzonych np. w formie wywiadu.
Może to być relacja ze spotkania, w którym braliśmy udział. Także informacje
zebrane anonimowo od pewnej grupy osób za pośrednictwem ankiety. Jeżeli
wykonaliśmy eksperyment, to tutaj opisujemy jego przebieg. W tym rozdziale
zamieszczamy też informacje, wyjaśnienie, dotyczące powodu wyboru jako głównego
źródła informacji właśnie tego, z którego postanowiliśmy skorzystać.

8. Obserwacje.To główna część sprawozdania. W tym rozdziale zamieszczamy
informacje, które posłużyły nam do sporządzenia wniosków, zamieszczonych
w następnym rozdziale. Znajdują się tu tabele, wykresy, diagramy, rysunki, zdjęcia,
itp., które będą ilustrowały zjawisko, poznane podczas pracy nad projektem. Czasami
zdobyta duża ilość informacji stanowi przeszkodę w dobrym wyselekcjonowaniu tych,
które najlepiej ilustrują opisywany temat. Wtedy niektóre zestawienia, wykresy mogą

być zawarte jako załączniki do całego opracowania.
9. Wnioski stanowią najważniejszą część opracowania. Powinny odnosić się do

wytyczonych celów i wypływać z odnotowanych obserwacji. Rozdział ten nie musi
być obszerny, a zapisane, zwerbalizowane wnioski mogą zmieścić się w kilku
punktach.

10. Bibliografia . Zamieścić tu należy listę wykorzystywanychźródeł informacji,
uzyskanych z książek, gazet, czasopism, audycji i filmów telewizyjnych. Brak pełnych
danych oźródle informacji obniża jakość opracowania. Cytując jakiś fragment książki
należy poprzedzić go literkami „cyt.” Oraz po zakończeniu cytatu numerkiem,
pisanym mniejszą czcionką jako tzw. Indeks górny. Numerek ten powinien pokrywać

się z numerem danegoźródła w bibliografii.
11. Załączniki. Są to inne informacje ukazujące wkład pracy w przygotowanie projektu

np. album ze zdjęciami lub nagrana kaseta video. Można tu także dołączyć
sprawozdanie z wykorzystaniaśrodków finansowych, uzyskanych od sponsora.

III.TEMATYKA PROJEKTÓW.

Obszar tematyczny techniki jest jednym z najszerszych obszarów współczesnej wiedzy. Może
on dotyczyć trzech działów programu przedmiotu technika:

1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
a.) Ogólne przepisy na drogach.
b.) Prawa i obowiązki pieszego.
c.) Podstawowe określenia i definicje według prawa o ruchu drogowym.
d.) Sygnały i znaki drogowe.
e.) Włączenie się do ruchu. Zmiana pasa ruchu.Zmiana kierunku jazdy. Zasady

pierwszeństwa na skrzyżowaniu dróg.
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f.) Kolizja i wypadek drogowy. Pojazd uprzywilejowany w akcji.
2. Technika wokół nas:

a.) Wielcy twórcy techniki.
b.) Własność intelektualna a technika.
c.) Materiały konstrukcyjne.
d.) Technologie – procedury techniczne.
e.) Informacja techniczna
f.) Energetyka.
g.) Techniczneśrodki komunikacji międzyludzkiej.
h.) Technika w gospodarstwie wiejskim.

3. Moja przyszła praca.

IV. PROCEDURY OCENY.

Przy ocenie pracy wykonania zadania będą uwzględnione opinie:
- nauczyciela,
- kolegów z klasy,
- opinia ucznia o swojej pracy,
- innych osób, np. nauczycieli zaproszonych na prezentację.

Pytania ankiety warto uwzględnić podczas pierwszych czynności nad projektem
i potraktować jako ważne podpowiedzi do późniejszego sposobu oceny projektu.

V. ANKIETA DO OCENY PRACY NAD PROJEKTEM.

1. Czy temat projektu został sformułowany w sposób jednoznaczny?
2. Jaki był stopień samodzielności ucznia w sformułowaniu tematu?
3. Czy planując pracę ustalono takie zadania do wykonania, które później rzeczywiście

były konieczne do zrealizowania zamierzonego celu?
4. Na ile uczeń wykazywał się samodzielnością podczas wystąpienia konieczności

skorygowania planu i dokonania w nim zmian?
5. Czy przy projekcie realizowanym grupowo nastąpiło dobre zaplanowanie zadań

poszczególnych członków zespołu?
6. Czy została opracowana charakterystyka projektu?
7. Czy uczeń zaproponował własne kryteria oceny?
8. Na ile precyzyjnie zostały zaplanowane etapowe zadania?
9. Czy zaplanowane terminy wykonania poszczególnych zadań etapowych były później

realizowane?
10. Jak został osiągnięty stopień realizacji tematu projektu w zakresie obranego

zagadnienia?
11. Jaki został osiągnięty poziom uogólnienia tematyki projektu?
12. Czy zastosowano właściwy poziom szczegółowości opracowania tematu, w stosunku

do posiadanego i wykorzystywanego materiału?
13. Czy wykorzystywane były różnorodneźródła informacji?
14. Czy informacje były zbierane i rzetelnie notowane?
15. Czy przyjęta forma prezentacji była oryginalna i atrakcyjna dla uczniów?
16. Czy zaprezentowano projekt w przyjętych ramach czasowych?
17. Czy została opracowana rzetelna dokumentacja projektu?
18. Jaki był poziom plastyczno – graficzny opracowanej dokumentacji?
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19. Czy sformułowane wnioski są adekwatne do zebranego materiału?
20. Czy przewidziane zostało praktyczne wykorzystanie zaprezentowanych wniosków?
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