
      PRACA Z UCZNIAMI METODĄ PROJEKTU 

 

 

 

SAMOKONTROLA I SAMOOCENA W SFERZE ZDOLNOŚCI 

MOTORYCZNYCH ORAZ STANU ZDROWIA UCZNIÓW 

Opracował; Marek Piernikarski 



metoda projektu.  Istota tej metody polega na tym, że uczniowie realizują określone zadanie (przedsięwzięcie) w oparciu o przyjęte wcześniej założenia 
(zadanie to jest znacznie obszerniejsze niż tradycyjna praca domowa). Przy tym bardzo ważnymi założeniami tej metody jest aby:  

 projekty miały charakter interdyscyplinarny, a więc integrujący wiedzę przekazywaną w ramach różnych przedmiotów nauczania, 

 większość decyzji z realizacją projektu (łącznie z propozycją tematu) uczniowie powinni podejmować samodzielnie. Powoduje to, że uczniowie są 
bardziej niż w wielu innych sytuacjach szkolnych, odpowiedzialni za skutki tych decyzji i ich wpływ na realizowane zadanie. Często oznacza to 
zwiększenie zaangażowania uczniów w pracę i kształtowanie pozytywnego stosunku do niej. Jest to istotne również dlatego, że tak naprawdę 
niewiele jest w sytuacjach szkolnych obszarów, na których uczniowie czuliby się naprawdę niezależni. W konsekwencji niewiele jest też okazji do 
tego , aby kształtować ich poczucie odpowiedzialności. 

 zerwanie z zasadą dominacji nauczyciela, 

 samodzielne planowanie i przeprowadzanie pracy przez uczniów, 

 uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów, 

 zdobywanie wiedzy z jednoczesnym jej wykorzystaniem w praktyce, 

 korzystanie z różnych źródeł informacji. 
 

Samodzielność uczniów zaczyna się już od wyboru tematu. Jest to jedno z najważniejszych założeń metody projektów, które w decydujący sposób wpływa na 
poziom motywacji ucznia i poczucie odpowiedzialności. Właściwy stopień motywacji i odpowiedzialności jest gwarantem powodzenia realizacji projektu i 
wysokiego poziomu efektów. Samodzielność ucznia dominuje także w pozostałych etapach projektu: zbieranie, selekcja i poszukiwanie informacji, 
generowanie i wybór pomysłów rozwiązań, pisemne opracowanie (sprawozdanie), wykonanie wyrobu (jeśli projekt to przewiduje), wdrożenie i prezentacja. 
Samodzielność jest wręcz warunkiem skuteczności uczenia się ucznia. W myśl motta: 

 to co usłyszę – zapomnę 

 to co zobaczę – zapamiętam 

 to co zrobię – będę umieć. 

 

 

 

 



Metoda projektów pozwala na kształtowanie u uczniów wielu umiejętności związanych z podejmowaniem konkretnych działań: od fazy ich planowania i 
poszukiwania wsparcia, aż po ich realizację i ocenę, a szczególnie takich umiejętności jak: 

        -  umiejętność pracy w grupie, 

        -  formułowanie problemów, 

        -  formułowanie celów, 

        -  planowanie i organizacja własnej pracy, 

        -  zapisywanie i prezentowanie zebranych materiałów (w różnych formach), 

        -  krytyczne analizowanie informacji (ocena ich wiarygodności), 

        -  przygotowywanie i praktykowanie wystąpień publicznych, 

        -  formułowanie i wyrażanie swoich opinii, 

        - słuchanie opinii wyrażanych przez innych członków grupy, 

        -   podejmowanie decyzji grupowych, 

        - rozwiązywanie konfliktów, 

        -   samoocena własnej pracy. 

 

 

 



Metoda projektów ma następujące zalety: 

- rozwija samodzielność, samorządność i umiejętność współpracy i życia w grupie rówieśniczej, integruje ją, 

- stymuluje rozwój poznawczy i emocjonalny, 

- uwzględnia indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, 

- rozwija myślenie twórcze, 

- wzmacnia motywację poznawczą, 

- integruje wiedzę szkolną i pozaszkolną, 

łączy w spójne całości treści rozbite w szkole na różne przedmioty nauczania  

 

 

Kolejne fazy w metodzie projektów 

1. Zainicjowanie projektu 

Wszystkie grupy realizują temat określony przez Nauczyciela. Oznacza to, że Uczniowie w ogóle nie uczestniczą w jego formułowaniu - od nich natomiast 
zależy forma realizacji. 

Temat: Badanie pomiarowe w obszarze zdolności motorycznych uczniów . 

Zadanie tematyczne zostało określone przez Nauczyciela. Uczniowie zapoznają się z możliwością realizacji tematu poprzez zrozumienie celów 
poszczególnych badań wybiórczych zdolności motorycznych, narzędzi badawczych oraz sposobu ich szczegółowej realizacji i umiejętności dokonania 
pomiaru. Wszystkie decyzje wykonawcze Uczniów, koordynuje Nauczyciel. 

 

 



2. Podział na grupy 

Uczniowie organizują się w dwu lub trzy osobowe grupy. Dokładnie zapoznają się z zadaniem , na podstawie otrzymanych materiałów informacyjnych w 
formie opisanych testów prób czynnościowych ustalają formę ich realizacji, zastosowanie odpowiednich narzędzi pomiarowych, sposób zapisu, obliczenia 
rezultatów i odniesienia  wyników do przedstawionych norm klasyfikacyjnych oraz umiejętność interpretacji i dokonania samooceny na podstawie 
uzyskanych rezultatów. Uczniowie wnikliwie zapoznają się z treścią realizacji poszczególnych zadań, dokonują pomiarów wzajemnie badając możliwości 
drugiej osoby oraz czuwają nad prawidłowym przebiegiem  realizacji  

3. Przydział tematu projektu- spisanie kontraktu 

Temat: Badanie pomiarowe w obszarze zdolności motorycznych uczniów . 

Cele projektu względem ucznia:  

- umiejętność współdziałania w grupie 

- kreatywność i twórcze myślenie  

- poznanie nowych form i metod pracy  

- indywidualizacja w sferze potrzeb i możliwości 

- umiejętność logicznego rozumowania  

- odpowiedzialność i samoocena 

Opis tematu:  

Nauczyciel zaprezentował temat, określił sferę działań badawczych dotyczących wybiórczych zdolności motorycznych, przekazał uczniom opisy prób 
czynnościowych i przedstawił celowość działań projektu.  

Uczniowie zapoznali się z literaturą, przeanalizowali możliwości realizacji zadań, celowość interpretacji projektu, po czym zainicjowali twórcze działania 
mające wykazać efekt oraz konkretne rezultaty ich działalności. 

Temat zawiera testy sprawnościowe w obszarze różnych zdolności motorycznych badanych pomiarowo oraz analizę porównawczą osiągnięć uczniów 
względem norm populacyjnych (wg. Jerzy Barankiewicz „Jak mierzyć, oceniać i kształtować swą sprawność fizyczną”.)  


