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ISTOTA PROJEKTU

 Rola ucznia

 Rola nauczyciela

 Współpraca między uczniami i organizowanie 

warunków współpracy

 Sens oceniania i prowadzenie ewaluacji 

osiągnięć uczniów



PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

Namysł nauczyciela

 Czy dane zagadnienie może zainteresować uczniów?

 Czy uczniowie mogą mieć dostęp do źródeł informacji na dany temat?

 Czy materiał, do którego dotrą uczniowie, da im możliwość samodzielnej 
pracy?

Przygotowanie instrukcji dla ucznia

 Temat projektu;

 Cele projektu;

 Zadania (dla ucznia lub grupy);

 Źródła informacji;

 Termin, sposób i czas prezentacji;

 Zasady i terminy konsultacji;

 Kryteria/wymagania ogólne;

 Kryteria oceny poszczególnych etapów pracy i rodzajów aktywności uczniów.



ETAPY PROJEKTU EDUKACYJNEGO (RAMOWE)

1. Określenie tematyki;

2. Określenie celów projektu i etapów jego 

realizacji;

3. Wykonanie zaplanowanych działań;

4. Publiczne zaprezentowanie rezultatów 

projektu;

5. Ewaluacja rezultatów (ocena obejmuje zawsze 

samoocenę i ocenę kolegów).



PROJEKT EDUKACYJNY – RAMY PRAWNE

Uczniowie biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, 
planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu 
z zastosowaniem różnorodnych metod.

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i 
obejmuje: wybór tematu projektu edukacyjnego, określenie celów projektu 
edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji, wykonanie zaplanowanych 
działań, publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego, 
podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

 zadania nauczyciela, który opiekuje się zespołem uczniów realizujących projekt,

 czas realizacji projektu edukacyjnego,

 termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,

 sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym,

 inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te 
treści.

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (poz. 357), art. 44p;

 Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 
słuchaczy w szkołach publicznych (poz. 843), § 8 ust. 1-7.



ETAPY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU 

EDUKACYJNEGO

1. Określenie tematyki (a/. ramowe; b/. szczegółowe);

2. Określenie celów projektu (w kategoriach celów 
operacyjnych);

3. Określenie ram organizacyjnych (podmioty 
współpracujące; zadania nauczyciela i uczniów, 
warunki organizacyjne i materialne; źródła wiedzy; 
eksperci-osoby współpracujące);

4. Opisanie etapów projektu z uwzględnieniem zadań dla 
grup uczniów i sposobów ich ewaluacji/egzekwowania;

5. Przygotowanie instrukcji dla uczniów.



RAMOWA TEMATYKA PROJEKTU

1. Cykl życia produktu (w tym: zintegrowana polityka 
produktowa; efektywność ekologiczna w zakresie 
wykorzystania zasobów; wpływ cyklu życia produktów 
na środowisko, etc.).

2. Nie wyrzucaj jedzenia (w tym: zrównoważona 
konsumpcja, konsumpcjonizm a zrównoważona 
konsumpcja, marnotrawstwo żywności, projekty zmiany 
w zakresie wzorców konsumpcji).

3. Gdy opakujemy już cały świat (opakowania, rodzaje 
opakowań i ich rynek w strumieniu opakowań 
komunalnych, gospodarka opakowaniami, opakowania 
a środowisko naturalne).


