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1. Projekt jako metoda nauczania-
charakterystyka projektu edukacyjnego.

2. Proces realizacji projektu- rola nauczyciela 
i ucznia.

3. Ocenianie projektów edukacyjnych 
realizowanych przez uczniów.

4. Sposoby promowania czytelnictwa.

5. Jaki będzie nasz projekt?
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 XVI wiek rzymska akademia sztuk pięknych 
Accademia di San Luca

progetti- praktyczne ćwiczenia edukacyjne 
wykonywane przez studentów architektury

orientowanie się na osobę uczącą się

orientowanie się na rzeczywistość

orientowanie się na produkt

opracowanie: Dorota Dąbrowska ODN w Łomży 3



 XIX wiek Stany Zjednoczone

metoda projektu w kształceniu zawodowym

uczestnictwo w pracy- główna droga 
wychowania i nauczania dzieci i młodzieży 
chłopskiej, rzemieślniczej

opracowanie: Dorota Dąbrowska ODN w Łomży 4



 Filozofia i pedagogika  J. Deweya

postulat przebudowy szkoły na zasadzie                     
„ metody projektów”

koncepcja uczenia się przez rozwiązywanie 
problemów- współcześnie stosowana 
strategia PBL- Problem Based Learning

kluczem do prawdziwej nauki ukierunkowana  
aktywność w grupie społecznej
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 W. Klipatrick The Project Method

metoda projektów nie jest tylko jedną
z metod kształcenia, lecz należy ją rozumieć
jako metodę ogólną, normę postępowania
dydaktycznego, czy wręcz cały system
pedagogiczny oparty o filozofię
samodzielnego uczenia się.
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 nabywanie wiadomości następuje głównie 
drogą rozumowania, dzięki wysiłkowi 
myślowemu ucznia, a nie poprzez 
pamięciowe przyswajanie

 celem podstawowym podejmowanych działań 
jest zmiana postawy, a nie gromadzenie 
wiedzy

 zagadnienia problematyczne związane są z 
otaczającą rzeczywistością, są naturalne nie 
sztuczne
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 Szkoła Powszechna na Wołyniu- przed I 
wojną światową

 Wanda Dzierzbicka- propagatorka metody
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Projekt – metoda nauczania, której istota 

polega na realizacji przez uczniów 

określonego „dużego” przedsięwzięcia 

w oparciu o przyjęte wcześniej założenia.
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Jest to „czynność mająca źródło w jakimś 
zagadnieniu, problemie”. 

Projekt jest więc „ogniskiem”, wokół 
którego skupiają się zajęcia należące 
do różnych przedmiotów nauczania, 
czynności fizyczne, intelektualne i społeczne 
uczniów.

Osią projektu jest jakieś działanie 
do wykonania.

J. A. Stevenson
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1. Analiza zapisów dotyczących projektu 
edukacyjnego z  Rozporządzenia 
w sprawie warunków  i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych.
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§ 21a. 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział

w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym,

planowym działaniem uczniów, mającym

na celu rozwiązanie konkretnego

problemu, z zastosowaniem różnorodnych

metod.
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3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego

może dotyczyć wybranych treści

nauczania określonych w podstawie

programowej kształcenia ogólnego dla

gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
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4. Projekt edukacyjny jest realizowany

przez zespół uczniów pod opieką   
nauczyciela i obejmuje następujące   
działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego

i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczne przedstawienie rezultatów

projektu edukacyjnego.
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5. Szczegółowe warunki realizacji projektu

edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum

w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia

gimnazjum zawarte w ocenianiu   
wewnątrzszkolnym uwzględniają udział   
ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
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7. Wychowawca klasy na początku roku
szkolnego, w którym uczniowie będą
realizować projekt edukacyjny, informuje
uczniów i ich rodziców (prawnych
opiekunów) o warunkach realizacji projektu
edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji
projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie
ukończenia gimnazjum.
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9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
uniemożliwiających udział ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor
gimnazjum może zwolnić ucznia
z realizacji projektu edukacyjnego.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9,
na świadectwie ukończenia gimnazjum
w miejscu przeznaczonym na wpisanie
informacji o udziale ucznia w realizacji
projektu edukacyjnego wpisuje się  
„zwolniony” albo „zwolniona”.
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Zalety projektu jako metody

 umożliwia prezentowanie poglądów, realizację 
własnych pomysłów, autokreację, wyzwala 
inicjatywę,

 pozwala na dwiczenie wielu umiejętności z podstawy 
programowej,

 projekt międzyprzedmiotowy czy blokowy skłania do 
współpracy, koordynacji poczynao, samoorganizacji, 
stwarza okazję bliskich rozwijających się kontaktów, 
możliwośd wymiany i gromadzenia doświadczeo –
zatem – demokratyzuje pracę szkoły, zapewnia 
wszystkim warunki do współdecydowania.
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Ze względu na

treści wykonawcę czas zasięg

badawcze działania lub 

akcji

zebranie, 

usystema-

tyzowanie

informacji 

o pewnych 

zagadnieniach

podjęcie 

działania 

w środowisku

indywidualne

grupowe

kilkutygodniowe

semestralne

roczne

szkolne

lokalne



 ma określone cele i metody pracy

 ma określone terminy realizacji całości 
przedsięwzięcia oraz poszczególnych jego 
etapów

 wyznaczone są osoby odpowiedzialne 
za jego realizację

 znane są kryteria oceny poszczególnych 
etapów pracy i rodzajów aktywności uczniów
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 podstawowe zadania, jakie stawia przed 
uczniami nauczyciel (temat, cele, metody 
pracy, terminy, kryteria oceny), 
mogą być przygotowywane przez nauczyciela 
w formie instrukcji

 uczniowie pracują w zespołach
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1. Wybór tematu projektu.
2. Ustalenie szczegółowych zagadnień 

do realizacji, opracowanie harmonogramu 
działań.

3. Dobór grup.
4. Przygotowanie instrukcji do projektu. 
5. Realizacja projektu – ocena w trakcie pracy 

na poszczególnych etapach.
6. Prezentacja projektu.
7. Ocena projektu.
8. Sprawozdanie z realizacji projektu.



Planowanie projektu odpowiada na pytania:

- Dlaczego?       (dlaczego to zrobimy?)
- Co?                   (co zamierzamy zrobid? co robimy?)
- Jak?                  (jak zamierzamy to zrobid?)
- Kiedy?              (kiedy i w jakim porządku zamierzamy   

to  robid?)
- Kto?                  (co kto realizuje?)
- Dla kogo?        (kim jest nasze „audytorium”?)
-Jak dobrze?     (jaka jest jakośd tego, co zrobiliśmy?)
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 Temat projektu może przybrać formę pytania 
problemowego, ale może być też sformułowany 
inaczej, uczniowie mogą np. nadać swojemu 
projektowi tytuł „chwytliwy marketingowo”, a w 
celach projektu uszczegółowić, jaki problem lub 
problemy będą poprzez wykonanie projektu 
rozwiązywać, np.

Dlaczego tak mało czytamy?

Dlaczego książkę zastępuje komputer i 
telewizor?

Dlaczego czytanie jest ważne?

Warto czytać!

Czy książki gryzą?

Czytamy w Internecie!
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ZADANIE FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMINY 

REALIZACJI
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 nauczyciel sam przydziela uczniów do grup

 uczniowie sami tworzą zespoły zadaniowe

 podział na zespoły dokonuje się losowo
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Znacznie lepiej, gdy praca wszystkich 
grup składa się na jedno wspólne dzieło,             
a sukces jednych zwiększa szansę sukcesu 
innych.
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małe zespoły: 2-6 członków

największa aktywność- zespół 3-4- osobowy
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 wystawa prac – album, antologia, folder, mini -
podręcznik, broszura, gazetka, dokumentacja 
graficzno – fotograficzna, plakat, poster badawczy, 
raport z przeprowadzonych badań

 ustna prezentacja – wykład, mowa, debata, dyskusja 
panelowa, tradycyjna prezentacja tematu, audycja 
radiowa, słuchowisko, wywiad,

 sesja naukowa lub literacka, wieczór poetycki, 
literacki, spotkanie z autorem,

 blog, strona internetowa,

 happening,

 inscenizacja, film,

 gra edukacyjna, gra terenowa.
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 temat projektu i jego cele

 zadania do wykonania umożliwiające 
osiągnięcie celów

 źródła, do których należy sięgnąć podczas 
zbierania informacji

 terminy konsultacji i prezentacji

 możliwe sposoby prezentacji projektu 
i czas, jaki na nią przeznaczono

 sposoby i kryteria oceny na poszczególnych 
etapach pracy



 Cele edukacyjne formułowane przez
nauczyciela- powiązane z podstawą
programową (czego się dowiedzą, co nauczą
się robić, jakie predyspozycje rozwiną)

 Cele praktyczne wyznaczają kierunki działań
poszczególnych zespołów projektowych.
Uczniowie z pomocą nauczyciela
przedstawiają je w formie rezultatów: np.:
przygotowanie mapy gminy i opisów miejsc
wartościowych dla rekreacji
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INSTRUKCJA
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Temat projektu:

Cele 
projektu

edukacyjne:

praktyczne:

Zaplanowane działania Terminy Odpowiedzialni

Źródła 
informacji

Sposoby 
prezentacji

Sposoby
oceniania

(kryteria w 
załączniku)
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KARTA PROJEKTU

opracowanie: Dorota Dąbrowska ODN w Łomży 35



Temat projektu

Zakres realizacji podstawy 
programowej

Zespół uczniowski I
Imię nazwisko

Działania 
podejmowane w 
ramach projektu

Termin 
realizacji

Informacja o 
wykonaniu

Podpis

Ocena projektu

Nauczyciel- opiekun
……………………………………………………….

Podpis
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Ocenianie projektów edukacyjnych 
realizowanych przez uczniów

przykładowe rozwiązania
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opracowanie: Dorota Dąbrowska ODN w Łomży
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ASPEKTY PODLEGAJĄCE 

OCENIE

UMIEJĘTNOŚCI OCENA

Sposób rozwiązania postawionego 

w projekcie problemu
 Zgodność zakresu pracy z założonymi celami

 Zawartość merytoryczna

 Oryginalność ujęcia

 Samodzielność

1.2.3.4

1.2.3.4

1.2.3.4

1.2.3.4

1.2.3.4

Zbieranie 

i opracowywanie materiałów
 Różnorodność źródeł informacji

 Krytyczna ocena i selekcja informacji

 „Przetwarzanie” informacji – nadanie im nowej formy

1.2.3.4

1.2.3.4

1.2.3.4

Prezentacja
 Wykorzystanie czasu prezentacji

 Zainteresowanie innych uczniów

 Uporządkowany, logiczny układ treści prezentacji

 Atrakcyjność formy

1.2.3.4

1.2.3.4

1.2.3.4

1.2.3.4

Praca w grupie - samoocena  Udzielanie sobie informacji

 Podejmowanie decyzji

 Słuchanie siebie nawzajem

 Rozwiązywanie konfliktów

 Zaangażowanie innych osób w pracę

1.2.3.4

1.2.3.4

1.2.3.4

1.2.3.4

1.2.3.4

Prowadzenie dokumentacji 

projektu- karta, sprawozdanie
 ……………………………..



 Umiejętność  słuchania

 Liczenie się ze wszystkimi członkami grupy

 Współpraca

 Skuteczne dyskutowanie

 Dbanie o atmosferę pracy

 Aktywność

 Obowiązkowość

 Życzliwość

 Kontrolowanie czasu

opracowanie: Dorota Dąbrowska ODN w Łomży 39
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Grupa 
(uczeń)

Czy racjonalnie 
wykorzystano czas 
przeznaczony na 
prezentację?

Czy 
zawarte 
informacje 
były ciekawe?

Czy zostały 
przekazane w 
interesujący 
sposób?

Czy treści 
przedstawiono w 
uporządkowany, 
logiczny sposób?

Łączna 
liczba pkt.

1.2.3.4.5. 1.2.3.4.5. 1.2.3.4.5. 1.2.3.4.5.



 Pierwsza strona z tytułem projektu, nazwiskami autorów, 
nauczyciela prowadzącego projekt

 Streszczenie projektu

 Wstęp- uzasadnienie, dlaczego dany temat został przez uczniów 
podjęty, jakie przeprowadzono działania, z jakich źródeł informacji 
korzystano

 Odkrycia i informacje- najważniejsza część sprawozdania 
prezentująca efekty pracy nad projektem. Informacje powinny być 
poddane selekcji oraz analizie i zaprezentowane w taki sposób, aby 
obrazowały całokształt prac związanych z wykonywaniem projektu.

 Wnioski i rekomendacje- zawierają podsumowanie całego 
sprawozdania oraz ( jeżeli wynikają z charakteru projektu) sugestie 
co należy zrobić, aby poprawić istniejącą, zdiagnozowana sytuację

 Bibliografia

 Załączniki
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Przygotujmy się do 
zaplanowania projektu
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Różne sposoby promowania 
czytelnictwa
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Czytanie rozwija rozum młodzieży, 
odmładza charakter starca, uszlachetnia                   

w chwilach pomyślności, daje pomoc i 
pocieszenie w przeciwnościach.

Marcus Tullius Cicero
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Reklama książki i czytania
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Książki gryzą, są ciężkie i 

można zaciąć się kartką. Czytanie 
jest stratą czasu, bo i tak 
powieści kiedyś zekranizują.....

http://www.youtube.com/watch?v=Cat
LpOUHwmE
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http://bibliog3.wordpress.com/2013/12/05/z
apraszamy-do-reklamy-ksiazek/
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http://www.youtube.com/watch?v=Hg9Sacqih
XI
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http://www.youtube.com/watch?v=Hg9SacqihXI
http://www.youtube.com/watch?v=Hg9SacqihXI
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CZYTANIE TO AWANTURA

POKAŻ MI SWOJE KSIAŻKI

http://www.youtube.com/watch?v=pfP1uk0I1

xo

http://www.youtube.com/watch?v=pfP1uk0I1xo
http://www.youtube.com/watch?v=pfP1uk0I1xo


Filmiki, w których młodzi 
ludzie recenzują książki
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Co czytają nasi nauczyciele?

Nauczyciele rozmawiają o 
książkach.

Nauczyciele wypożyczają 
uczniom swoje ulubione 
książki.
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wózek z książkami, 

plecak z książkami

prezentacja co miesiąc nowości wydawniczych/ 
ciekawych książek

współpraca z biblioteką gminną lub miejską
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 Czytanie rozwija wyobraźnię i uczy kreatywnego myślenia

 Czytanie poprawia pamięć

 Czytanie wspomaga koncentrację i wyrabia cierpliwość

 Czytanie książki jest lepsze niż oglądanie filmu

 Czytanie wzbogaca zasób słów

 Czytanie uczy poprawności i gramatyki

 Czytanie rozwija umiejętność wysławiania się

 Czytanie to bycie w elicie

 Czytanie to obcowanie z kulturą

 Czytanie jest bezpłatne
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(…) ludzie o bogatszym słownictwie sprawniej 
wykorzystują to, co wiedzą, i to, czego doświadczyli. 
Słowo działa jak sygnatura książki w bibliotece, jest 
swego rodzaju udostępniaczem. Im bardziej dostępne 
są dla ciebie takie udostępniacze, tym skuteczniej 
radzisz sobie z poważnymi problemami.(…)
…mózg człowieka, który wie, dla przykładu, co to 
pragmatyka, Petrarka, triumwirat, gerontologia i 
anafora, działa jak mikroprocesor. A mózg osobnika, 
którego pamięć zaludniają nieliczni mieszkańcy w 
rodzaju - fajnie, no, niezła laska, LOL czy :) – pracuje                         
z wydajnością sochy. Albo cepa.
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Quint Buchholz, Książkowa latarnia
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Quint Buchholz - Man On Ladder
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Czytanie w Internecie
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BIBLIOTEKI  INTERNETOWE

 literat.ug.edu.pl

 www.pbi.edu.pl
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STRONY PROMUJĄCE CZYTELNICTWO
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http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
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ZŁOTA LISTA KSIĄŻEK
 Wiek 12-14 lat:

 Antologia pod red. Grzegorza Leszczyńskiego - Po schodach wierszy

 H. Jackson Brown, Jr. - Mały poradnik życia

 J. Canfield, M.V. Hansen, K. Kirberger - Balsam dla duszy nastolatka

 Paulo Coehlo - Alchemik

 Arthur Conan Doyle - Pies Baskerville'ów

 Ursula K. le Guin - Czarnoksiężnik z Archipelagu

 Barbara Kosmowska - Pozłacana rybka 

 Harper Lee - Zabić drozda

 Joanna Rudniańska – Kotka Brygidy

 Katarzyna Ryrych – Wyspa mojej siostry 

 Marcin Szczygielski – Czarny Młyn  (Grand Prix w II edycji konkursu im. Astrid 
Lindgren)

 Dorota Terakowska - Córka czarownic

 Anika Thor - Prawda czy wyzwanie

 J.R.R. Tolkien - Władca pierścieni

 Beata Wróblewska - Jabłko Apolejki

 książki popularnonaukowe

 Edward de Bono - Naucz się myśleć kreatywnie

 Tony Buzan - Rusz głowa
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ZŁOTA LISTA KSIĄŻEK
 Wiek 14-16 lat:
 Pierre Boulle - Most na rzece Kwai
 Anna Frank - Dziennik
 Francis Scott Fitzgerald - Wielki Gatsby
 Ruben Gallego - Białe na czarnym
 Victor Hugo - Nędznicy
 Leszek Kołakowski - 13 bajek z królestwa Lailonii (...) i inne bajki
 Yann Martel - Życie Pi
 Amos Oz - Jak uleczyć fanatyka
 Bolesław Prus - Faraon
 ks. Jan Twardowski - Wiersze
 Władysław Bartoszewski - Warto być przyzwoitym
 książki popularnonaukowe
 Sephen R. Covey - 7 nawyków skutecznego działania *
 M. R. Kopmeyer - Praktyczne sposoby osiągania sukcesu *
 (sugerujemy, aby zacząć od rozdziałów nt. potęgi myśli i źródeł inspiracji)
 Daniel Pink – Drive – nowe spojrzenie na motywacje

 Ron Potter-Efron - Życie ze złością *
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 Wieczór z książką (ksiazki24.blox.pl)

 Śmietanka literacka (smietankaliteracka.blox.pl)

 Krytycznym okiem 
(krytycznymokiem.blogspot.com)

 Lubimy czytać (lubimyczytac.pl)

 A to książka właśnie 
(bernadettadarska.blog.onet.pl) 

 nakanapie.pl (nakanapie.pl)
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 Nieszuflada.pl (www.nieszuflada.pl)

 aLibrary (alibrary.webd.pl)

 Etomik.pl (www.etomik.pl)

 Portal pisarski (www.portal-pisarski.pl)

 e-Pisarz.pl (www.e-pisarz.pl)

 Piszmy.pl (www.piszmy.pl)
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 zakładamy własne blogi, 

 recenzujemy już istniejące blogi
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• Miejskie czytanie

• Podróże w czasie

• Portrety kobiet

• Literatura na peryferiach

• Papierowy zwierzyniec

• Rosja w literaturze

• Francuska Kawiarenka

Literacka

• Literatura japońska
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•Projekt Nobliści
• Bracie, siostro... rodzino
• Reporterskim okiem
• Haruki Murakami
• Znalezione pod choinką
• Kraje nordyckie
• Nagrody literackie
• Z półki
• Gerhart Hauptmann
• W świecie książek
• Nagrody literackie
• Kolorowe czytanie
•Książki z 6 kontynentów
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Polacy nie gęsi, czyli czytajmy polską

literaturę to wyzwanie, które potrwa do 30
września 2013 roku. W tym czasie należy
przeczytać minimum 12 polskich książek i pisać o
nich na swoim blogu. Po szczegóły zapraszamy na
blog Myśli i słowa wiatrem niesione
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http://soy-como-el-viento.blogspot.com/2012/10/wyzwanie-polacy-nie-gesi-czyli-czytajmy.html
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Warunki wzięcia udziału:
Wyzwanie trwa od 12 października 2012 do 30 września 2013. 
W tym czasie należy przeczytać przynajmniej 12 książek polskich autorów. 
Do wyzwania można przystąpić w każdym momencie. Zgłaszamy chęć uczestnictwa 

pod tą notką lub zakładką "Polacy nie gęsi" podając nick i adres bloga. 
Na swoim blogu zamieszczamy recenzję lub przynajmniej krótką opinię na temat 

każdego przeczytanego utworu biorącego udział w wyzwaniu. 
Za każdym razem, gdy taka recenzja się u Was pojawi, dajecie mi o tym znać, a ja w 

zakładce "Polacy nie gęsi" zamieszczę do niej link. 
U dołu recenzji napiszcie, że bierze ona udział w wyzwaniu - może zachęcicie 

innych do wzięcia udziału w projekcie? 
Na górze notki jest baner z tytułem wyzwania, który możecie umieścić u siebie na 

blogu w notce recenzującej książkę lub w jednej z blogowych ramek. Nie jest to 
warunek obowiązkowy, ale będzie mi miło jeśli taki baner się u Was pojawi. 

Dla uczestnika wyzwania, który spisze się najlepiej (czyli przeczyta najwięcej 
polskich książek, ale i będzie potrafił o nich ciekawie napisać, przewidziany jest 
drobny upominek) 
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Wywiady z pisarzami, ilustratorami, 
rozmowy na temat książek

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=e
ndscreen&v=-La03LT2KMw- M.Musierowicz
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Nagrywamy wywiady z pisarzami…

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=-La03LT2KMw-
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=-La03LT2KMw-
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=-La03LT2KMw-
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=-La03LT2KMw-
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=-La03LT2KMw-
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=-La03LT2KMw-


Strony o pisarzach
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W ramach  literackich fanklubów uczniowie  
przygotowują materiały o autorze, piszą recenzje z jego 
książek albo eseje o jego twórczości.
• wybór ulubionego pisarza lub poety
• założenie fanklubu
• przeczytanie napisanych przez niego książki, wierszy, 
opowiadań, zgromadzenie wiedzy na jego temat
• napisanie eseju lub recenzji, stworzenie bloga,  
zorganizowanie wystawy, założenie klubu dyskusyjnego, 
wystawienie sztuki teatralnej, inscenizacji…

http://biblioteczka.wordpress.com/2008/09
/26/literacki-atlas-polski/
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Lekcje czytania Tygodnik Powszechny
Pojedyncze spotkania, które odbywają się raz na jakiś

czas, są bezcenne, ponieważ inspirują uczniów do własnych
poszukiwań. Jednak rozwijanie kompetencji czytelniczych
wymaga działań konsekwentnych i długofalowych. Od
września – prócz naszych zwyczajowych warsztatów – w kilku
wybranych szkołach zainicjujemy całoroczne kursy.
Przygotowane we współpracy ze specjalistami
(literaturoznawcami, metodykami oraz socjologami literatury)
programy, składające się nie z jednej, lecz z całego cyklu
lekcji czytania, będą realizowane w poszczególnych
instytucjach edukacyjnych.
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Badania dotyczące czytelnictwa w
szkole, w mieście, na wsi, porównanie
co czytali rodzice, dziadkowie, co
czytamy my.
Jak zmieniają się gusty czytelnicze?



HAPPENINGI

POEZJA NA ULICY

DRZEWA  OTULONE  POEZJĄ

10
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 czytanie w różnych miejscach: sklepach, 
księgarniach, na ulicach noszących nazwiska 
twórców – Czytające ulice- happening

 losowanie wierszy- przewodników
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GRY TERENOWE – ulicami pisarzy, ulicami dzieł 
literackich
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identyfikacja z postaciami literackimi-
Wokulski i Ochocki na facebooku
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Jak zwiększyć skuteczność czytania 
tekstów informacyjnych?- różne metody 
notowania

Treningi szybkiego czytania

Konkursy pięknego czytania
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Jakie jeszcze pomysły?
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Wymyślmy nasz projekt……
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Temat i cele
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HARMONOGRAM
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ZADANIE FORMY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE

TERMINY REALIZACJI
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Temat

POMYSŁY

POMYSŁY

POMYSŁY

POMYSŁY

POMYSŁY

POMYSŁY
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Oceńmy nasze projekty
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1. Chałas K.: Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. 
Warszawa 2000

2. Królikowski J.: Projekt edukacyjny. Warszawa 2000

3. Mikina A., Zając B.: Jak wdrażać metodę projektów? Kraków 
2001

4. Mikina A., Zając B.: Metoda projektów. Poradnik dla 
nauczycieli i dyrektorów gimnazjów. Warszawa ORE 2010

5. Nowacki T. W.: O metodzie projektów. Warszawa 1999

6. Potocka B.: Projekty edukacyjne. Kielce 2002 
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7. Projekt edukacyjny i inne formy uczenia się we współpracy. 
Red. D. Kitowska. Piła 2003

8. Strzemieczny J.: Jak organizować i prowadzić gimnazjalne 
projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych 
organizatorów i opiekunów projektów. Warszawa ORE 2010

9. Szymański M. S.: O metodzie projektów. Warszawa 2000

10. Uczenie metodą projektów. Red. B. D. Gołębniak. Warszawa 
2002

11. Witek H.: Metoda projektów w edukacji regionalnej. 
W: Teoria i praktyka kształcenia. Red. A. Karpińska. 
Białystok 2003 S.200-207
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