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WYKORZYSTANIE KOMPUTERA I ZASOBÓW INTERNETU W 
METODZIE PROJEKTÓW – autor Agata Nehring 
 
 W obecnych czasach trudno było by wskazać taką dziedzinę wiedzy, w której nie 
wykorzystuje się komputerów. Za pomocą różnych programów multimedialnych w 
przystępny sposób można uczyć się wielu przedmiotów, rozwijać swoje zainteresowania i 
nabywać nowe umiejętności. Komputer może być wykorzystywany na wielu zajęciach 
zarówno lekcyjnych, jak i na różnego rodzaju kołach przedmiotowych i zainteresowań. Może 
on wydatnie wspomagać proces dydaktyczno-wychowawczy, rozwija wyobraźnie, 
spostrzegawczość oraz koordynację wzrokowo-słuchową uczniów 1.  

Praca z komputerem pozwala również na lepszą integrację wiedzy uzyskiwanej przez 
uczniów z różnych źródeł informacji. Rozwija pozytywną motywację poznawczą, doskonali 
umiejętności poszukiwania, porządkowania, wykorzystania i przechowywania różnych 
rodzajów informacji 2. 

Jest również jednym z narzędzi warsztatowych nauczycieli, często zwiększając 
efektywność ich pracy. Umiejętne wykorzystanie komputera na zajęciach może pobudzać 
uczniów do nauki oraz motywować do samodzielnego poszukiwania nowych informacji i 
uzupełniania swej wiedzy w przeogromnym banku danych jakim jest Internet.   

Jednakże nadmiar informacji może sprawiać uczniom więcej kłopotów niż pożytku 
jeśli nie posiadają umiejętności sprawnego wyszukiwania potrzebnych informacji na dany 
temat 3. 

Należy więc uczyć krytycznego spojrzenia na to, co oferuje nam światowa sieć 
internetowa, trzeba uczulić uczniów, że wiele danych zawartych w internecie może być 
nieprawdziwa lub zawierać mniejsze lub większe błędy 4. 

Współczesna szkoła ma przygotować ucznia do życia w społeczeństwie 
informatycznym, dlatego też nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania 
umiejętności poszukiwania, analizowania i odpowiedniego wykorzystywania informacji z 
wielu źródeł, w tym do sprawnego posługiwania się technologią  informacyjną 5. 

Nowoczesny nauczyciel to taki, który stosuje najnowsze metody nauczania. Jedną z 
nich jest metoda projektów. Uczniowie podczas realizacji projektu muszą korzystać z wielu 
źródeł informacji, w tym z Internetu. Wykorzystują także komputer gdyż daje on 
użytkownikowi duże możliwości nie tylko zdobywania wiedzy ale także prezentowania jej w 
ciekawszy sposób. 

Uczniowie, którzy realizują dany projekt mogą korzystać z komputera prawie w 
każdej fazie powstawania tego projektu. Mając do dyspozycji podstawowy wykaz źródeł 
informacji, mogą go rozbudować i uzupełnić o nowe pozycje.  

Podczas zbierania informacji uczniowie muszą dokonać ich selekcji, czyli wyboru 
tych, które będą im pomocne podczas realizacji projektu. Wiele danych mogą oni 
przechowywać na dyskietkach, płytach, mogą również tworzyć specjalne foldery w 
komputerach w szkolnej pracowni informatycznej.  

Selekcja informacji zgromadzonych w Internecie jest wielokrotnie trudniejszym 
zadaniem nie tylko dla uczniów ale także i dla nauczycieli. Nie można też bezkrytycznie 
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podchodzić do każdej opublikowanej informacji w Internecie, głównie ze względu na dużą 
ilość błędów różnego rodzaju 6.  

Uczniowie, którzy dysponują większą wiedzą i umiejętnościami informatycznymi 
mogą wykorzystać komputer do opracowania zdobytych przez siebie lub grupę informacji w 
multimedialnej postaci. Wytworzone w ten sposób materiały można już zaprezentować 
podczas ogólnej prezentacji projektu. Będzie ona na pewno ciekawsza i pozwoli na uzyskanie 
wysokiej oceny 7. 

Jednym z efektów projektu może być strona www. przygotowana przez uczniów 
zawierająca różnorodne materiały w postaci wykresów, mapek, planów bitew, tablic itp. 
Może także zawierać krótkie animacje, fragmenty filmów, nagrań audio. Tak atrakcyjny 
materiał może zostać włączony w szkolną stronę www. będącą swoistą wizytówką szkoły. 
Jest to jeszcze jedna z możliwości promocji własnej szkoły co da  uczniom jeszcze większą 
satysfakcję z wykonanej pracy.    
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