Projekt jest dobry
na wszystko
O pracy metodą projektu w szkołach
ponadpodstawowych
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Projekty
całkiem serio
– czyli o pracy projektem
w szkole ponadpodstawowej
Okres nauki w liceum to dobry czas na zdobywanie
ciekawych doświadczeń, realizowanie ambitnych celów
i rozwijanie swoich umiejętności. To pora intensywnego rozwoju
społecznego, emocjonalnego oraz intelektualnego.

Tekst: Anna Tulczyńska

Młodzi ludzie lubią angażować się w działania,
które ich zdaniem mają sens, realizują ich cele
i są zgodne z ich wartościami oraz dzieją się na
ich zasadach. Współpracę z nauczycielem na takich warunkach umożliwia wspólna praca w projekcie. Do momentu rozpoczęcia nauki w szkole
ponadpodstawowej uczniowie zwykle mieli już
sposobność zapoznać się z tą metodą. Uczniowie gimnazjalni realizowali taki projekt obowiąz2
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kowo, uczniowie szkół podstawowych zwykle mieli
też okazję współdziałać ze swoimi nauczycielami
zgodnie z zasadami projektowymi. Dzięki takiemu
sposobowi pracy – przy dobrej komunikacji opartej
na wzajemnym szacunku, respektowaniu wspólnie
ustalonych zasad, otwartości na pomysły – można
zdziałać naprawdę wiele. Dobrze przy tym umieć
dostosować styl pracy do potrzeb młodych ludzi.

Jakie jest młode pokolenie
i co z tego może wynikać przy realizowaniu
projektów z uczniami?
Od jakiegoś czasu nauczyciele, pracując z uczniami w szkołach ponadpodstawowych, zauważają,
że „oni są jacyś inni”. Te obserwacje potwierdzają
również socjologowie badający zachowania młodych ludzi. Co wynika z ich analiz i jak może to
wpływać na zachowanie i pracę uczniów podczas
realizacji projektów edukacyjnych?

Pragmatyzm
– to ważna cecha współczesnych nastolatków.
Zanim podejmą się jakiegoś zadania, pytają: „Co
ja z tego będę miał?”, „Po co mi to?”. Bez względu
na to, czy chodzi o sprzątanie pokoju, naukę nowych treści, zwiedzanie niepoznanych do tej pory
miejsc, czy też o podjęcie jakichś działań – jeśli
młodzi ludzie ocenią, że im się to nie opłaca, zrobią
wiele, żeby się nie włączać. Jeśli jednak dostrzegą
w tym jakąś wartość, efekt dla siebie – są w stanie
bardzo się zaangażować.

Cenią swój czas
– między innymi dlatego nie chcą się angażować
w działania, które nie przyniosą im korzyści, nie są
w ich opinii atrakcyjne i o których nie sądzą, aby
ich zaciekawiły. Dlatego przygotowując projekt
z młodzieżą, warto zadbać o to, by młodzi ludzie
mieli poczucie, że to oni są jego „właścicielami”,
oni ustalają temat oraz sposób jego realizacji.

dać im kontrolę nad jak największą ilością działań
w projekcie. Oni to lubią.

Szkoła jest dla nich planem B
– dzisiejsi nastolatkowie doskonale wiedzą, że
nie trzeba ukończyć szkoły, by odnieść życiowy
sukces. Ich idole z YouTube'a lub Instagrama nie
zawsze mają wyższe wykształcenie, a zarabiają naprawdę dużo, prowadząc transmisje, robiąc
zdjęcia – patrząc więc z zewnątrz: po prostu dobrze się bawiąc. Zamiast, jak czasem określają dyplomy, „papierka” liczą się dla nich bardzo konkretne umiejętności czy doświadczenia, którymi będą
mogli się pochwalić przed przyszłym pracodawcą,
na przykład umiejętność organizacji dużej imprezy
(eventu) w szkole, współpraca z organizacją pożytku publicznego bądź promocja wydarzenia w mediach społecznościowych.

Dorośli są z „ubiegłego tysiąclecia”
– nastolatkowie świetnie radzą sobie w świecie
nowych technologii, Internetu, social mediów. Pozwólmy im działać po swojemu, niech na własnych
warunkach ustalą komunikację między sobą, sposoby zdalnej pracy w grupie, niech wymieniają się
plikami zamieszczonymi w chmurze.

Ważne są dla nich wartości
– młodzi ludzie deklarują, że wartości takie jak
przyjaźń, miłość, rodzina, ekologia i tolerancja odgrywają w ich życiu dużą rolę. Od starszego pokolenia odróżnia ich przykładanie szczególnie dużej
wagi do tego, by żyło im się wygodnie oraz na ich
własnych zasadach. Warto o tym pamiętać i odwww.projektanciedukacji.pl
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Pierwszak pierwszakowi nierówny
Doskonale wszystkim wiadomo, że naukę w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych rozpoczęli zarówno absolwenci klas ósmych, jak
i gimnazjów. Oznacza to, że w gronie pierwszaków
w liceum znajdują się osoby w wieku 14, 15 i 16 lat.

To powoduje, że pracując z poszczególnymi klasami, działania należy dopasowywać nie tylko do różnej podstawy programowej (trzy- lub czteroletniej),
lecz także do poziomu dojrzałości uczniów.

Na czym polegają najważniejsze różnice?
Uczniowie liceum 3-letniego

Uczniowie liceum 4-letniego

Mają zazwyczaj 16 lat.

Mają 14–15 lat.

Ich kora mózgowa jest bardziej dojrzała i lepiej
kontroluje działania niż osób młodszych o rok,
dwa lata – lepiej też radzą sobie z kontrolą emocji.

Ich mózg jest w fazie gwałtownej
rekonstrukcji – częściej pojawiają się problemy
z kontrolą emocji.

Lepiej niż młodsi koledzy zachowują równowagę
emocjonalną, potrafią skupić się na zadaniu.

Przeważa u nich układ nagrody, poszukują
silnych doznań i nowych bodźców,
szybciej się nudzą.

Można powierzyć im większe zadania
do samodzielnej realizacji.

Potrzebują więcej wsparcia i dyskretnej
kontroli.

Działania projektowe można kontrolować
w stopniu minimalnym.

Zadania powinny być podzielone
na mniejsze, a ich realizacja od czasu
do czasu kontrolowana przez nauczyciela.

Jakie projekty proponować uczniom w tym momencie edukacji?
Poważniejsze – pozwalające uczniom na poczucie, że to, co robią, ma znaczenie, że ich zaangażowanie w działania oraz poświęcony czas przełożą
się na realne, atrakcyjne dla nich efekty, które dadzą im satysfakcję.

Dające im jak najwięcej swobody w sposobie re-

Z jasno określonym, pragmatycznym celem – powinien on być zdefiniowany precyzyjnie i przynosić
określone korzyści: zdobycie konkretnych umiejętności, zdobycie doświadczeń cennych dla pracodawców, szansę na udział w konkursie lub spodziewany
efekt dla innych – działania charytatywne na rzecz
konkretnych społeczności.

umiejętność nawiązywania kontaktów z wyższy-
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alizacji – czyli takie, w których sami ustalą, kto,
z kim, gdzie, jak i kiedy zrobi. Można pozwolić nastolatkom, by realizując projekt, zdobywali konkretne, atrakcyjne dla nich kompetencje, na przykład
mi uczelniami w celu uzyskania ich partnerstwa
(merytorycznego wsparcia, dostępu do zasobów
personalnych czy lokalowych, zaplecza technicznego), umiejętność pozyskiwania sponsorów, patronów medialnych, a także honorowego patronatu władz, podnoszącego prestiż wydarzenia.

Bank pomysłów
Przykłady projektów realizowanych w szkołach ponadpodstawowych cieszące się
dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem uczniów

Projekty edukacyjne

Projekty społeczne

Młodzi głosują

Szkolny festiwal

– to projekt, którego celem są: edukacja obywatelska, podnoszenie świadomości młodych
ludzi w zakresie działania państwa demokratycznego, a także zwiększenie zaangażowania w wybory. Realizacja projektu polega na
organizacji prawyborów w szkole. Centrum
edukacji obywatelskiej, które jest organizatorem tych projektów, zapewnia wsparcie merytoryczne i materiały.

– swoje festiwale mają niektóre licea warszawskie, na przykład „Witkacy” ma SOFĘ
– Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny;
„Batory” ma UFO – Unikalny Festiwal Offowy;
„Jose Marti” ma Josesong – Festiwal Piosenki,
a „Zamoyski” ma FAZĘ – Festiwal Artystyczny.
Ich realizacja może być klasyczną konkretyzacją projektu – cel, harmonogram, podział obowiązków, wykonanie. Odpowiedni przydział
zadań pozwala uczniom na ujawnienie i wykorzystanie ich mocnych stron i umiejętności:
artystycznych, organizacyjnych, technicznych,
społecznych oraz komunikacyjnych. Dobrze
przygotowany i rozpropagowany festiwal jest
świetną promocją szkoły, a jego organizatorzy
zdobywają bardzo konkretne doświadczenia.

Festiwal nauki
– w ramach którego uczniowie przygotowują
pokazy, wykłady, prezentacje z różnych dziedzin wiedzy. Odbiorcami pokazów mogą być
uczniowie z najbliższej szkoły podstawowej,
społeczność lokalna, a także rodzice.

Współpraca z wyższą uczelnią
– może ona polegać na zaproszeniu uczniów
na otwarte wykłady, przygotowaniu dla nich
specjalnych warsztatów, zaproszeniu nastolatków do korzystania z zaplecza technicznego i pracowni danej uczelni, możliwości realizacji indywidualnego toku nauczania.

Zbiórka charytatywna na rzecz
wybranej organizacji
– realizacja takiego wydarzenia zwiększa
wrażliwość uczniów na potrzeby innych,
uwrażliwia ich na problemy społeczności lokalnej czy też globalne zjawiska(na przykład
zmiany klimatyczne). Dzięki niej uczniowie
poznają zasady organizacji zbiórki, promocji celu oraz realizacji samego wydarzenia.
Dobrym pomysłem jest nawiązanie kontaktu
z beneficjentem. Wizyta przedstawiciela danej organizacji podnosi prestiż wydarzenia
i jego atrakcyjność dla uczniów, wystąpienie
osoby z organizacji przybliża uczestnikom
zbiórki cel, na jaki jest ona prowadzona.
www.projektanciedukacji.pl
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WOŚP
– do współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy młodzieży zwykle nie trzeba zachęcać. Fundacja zezwala na organizację tak zwanej imprezy zamkniętej, to znaczy takiej, która odbywa się na
zamkniętym terenie, na przykład w budynku szkoły, a pracujący przy niej wolontariusze nie kwestują
na ulicy. Sztab szkolny może zorganizować na swoim terenie koncerty, aukcje, pokazy, zapraszając
na nie społeczność szkolną (uczniów, rodziców, nauczycieli) oraz społeczność lokalną. Aby zarejestrować taki sztab, potrzebny jest jego opiekun i grupa liderów. Po zapoznaniu się z dostępnym na
stronie fundacji regulaminem i procedurą rejestracji należy wybrać „szefa imprezy zamkniętej”, który
dokona rejestracji sztabu. Po jego akceptacji przez fundację można rozpocząć działania. Wspólnie
przygotowany finał WOŚP to ogromna szansa na zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności. Jest
to wydarzenie, które jednoczy społeczność, a także promuje szkołę.

Praca projektem przynosi korzyści wszystkim
stronom – beneficjentom projektu, uczniom i nauczycielom. Potrafi zaangażować całą szkolną
społeczność.

A oto kilka warunków takiej pracy:
1. Udział uczniów w projekcie jest dobrowolny,
każdy sam decyduje, jakiego zadania się podejmuje, nauczyciel zaś może zachęcać uczniów,
argumentować. Jednak ostateczna decyzja powinna zawsze być po stronie ucznia.
2. Uczniowie mają duży wpływ na cel projektu,
jego przebieg, sposób prezentacji i ewaluacji.

3. Obie strony – nauczyciel i uczniowie – podczas
realizacji projektu uczą się od siebie nawzajem.
4. Podczas wspólnej pracy wszyscy odnoszą się
do siebie z szacunkiem.
5. Wszyscy starają się nie krytykować, lecz udzielać innym informacji zwrotnych, nastawionych
na konstruktywne rozwiązanie problemu.
6. Konflikty i trudności są od razu omawiane
w sposób otwarty i rozwiązywane za pomocą
mediacji oraz negocjacji.
7. Sukces jest efektem pracy całego zespołu,
choć każdy odpowiada za działania, do których
się zobowiązał.

ANNA TULCZYŃSKA
Psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka behawioralno-poznawcza, członkini Polskiego
Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralej. Ma prawie dwudziestoletnie doświadczenie w pracy
z dziećmi i młodzieżą, od początku swojej drogi zawodowej związana z edukacją. Kieruje Ośrodkiem
Promocji Talentów w Warszawie. W szkole, w której pracuje, stworzyła program tutoringu
rozwojowego. Jest autorką licznych publikacji poradnikowych dla nauczycieli i dyrektorów szkół.
Prowadzi warsztaty i wykłady dla nauczycieli.
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Projekt
jest dobry
na wszystko
Młodzi ludzie, zaczynając formalną edukację, najczęściej mają
częściowo rozbudzoną kreatywność i zainteresowanie światem.
Jak bardzo są go ciekawi, zależy oczywiście od domu rodzinnego.
Zadaniem nas, nauczycieli, jest spowodować, że opanują oni konkretne
umiejętności i posiądą odpowiednią wiedzę.

Tekst: Barbara Podgórska
Dajmy uczniom szansę
na popełnianie błędów
Często miejsca na rozwijanie pasji i samodzielne
działania w szkole nie ma zbyt wiele. Stąd duża
część młodych ludzi przestaje zadawać pytania
i dziwić się światu. Nie widzi rozwiązań nawet
uciążliwych dla siebie problemów i zaczyna biernie czekać na pomoc dorosłych opiekunów.
Realizacja uczniowskich projektów pozwoli
uczniom być sprawcami zmian − poprzez planowanie, pomyłki i wyciąganie wniosków. Najważniejszą korzyścią jest właśnie mylenie się i po-

pełnianie błędów w tak bezpiecznych warunkach,
jak szkoła i troskliwy nauczyciel, opiekun. Oczywiście ludzie dojrzali potrafią wyciągać wnioski
z cudzych błędów − ale własne błędy mogą nauczyć najwięcej.

Odpowiedz sobie na pytanie: po co?
Projekt ma początek i nie ma końca. Jeśli będzie
zrealizowany z zaangażowaniem i energią, to po
zakończeniu pojawiają się pomysły na kolejne
działania. Dlatego trzeba uważać na precyzyjne
określenie celów, jakie chcemy osiągnąć. Oczywiście uczniowie sami zaproponują działania, jakimi
www.projektanciedukacji.pl
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się zajmą. Ale chodzi o nasze − nauczycielskie
− cele. Dla mnie przy realizacji projektów bardzo
ważne było spowodowanie samodzielnych działań
przez osoby bierne na co dzień oraz doświadczenie sprawstwa i sukcesu w odniesieniu do osób
o niskiej samoocenie. To były moje cele. A uczniowie mogli je realizować przy okazji dowolnego
działania. Dlatego bardzo ważne jest przemyślenie
naszych celów i potrzeb. Jeśli na przykład młodzi
ludzie mają się uczyć współpracy, trzeba wziąć
pod uwagę skład zespołów. Bo z jednej strony jeśli
będzie losowy, to zyskają szansę na poznanie się,
zbliżenie do siebie podczas realizacji projektu, ale
możliwa jest sytuacja, że powstaną zespoły zdecydowanie różniące się potencjałem lub mocno wewnętrznie skonfliktowane i w efekcie nie tylko nie
osiągną swoich, lecz i naszych celów.

MOJA RADA:
Proponuję z entuzjazmem zachęcić do wybrania maksymalnie dwu osób, tak żeby powstały
2−3-osobowe zespoły. Zespoły mogą być międzyklasowe. W zespole mogą być osoby spoza
szkoły − byle tylko w podobnym wieku. NAJWAŻNIEJSZE, żeby uczniowie zaczęli i udało
im się poczuć satysfakcję. Kiedy doświadczą
sukcesu, będzie im łatwiej działać dalej.
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Jeden projekt – wiele korzyści,
również dla nauczyciela!
Wprowadzanie pracy z projektem powoduje zwiększenie poczucia satysfakcji i naszego własnego
sprawstwa. Takie działania skutecznie odsuwają
ważne co jest wielkim zagrożeniem dla aktywnych
i energicznych nauczycieli.
Drugą natychmiastową korzyścią jest poznanie
swoich uczniów z innej strony. Zapewne zaistnieją sytuacje, w których dzieci pokażą światu nowo
odkryte talenty. Wtedy nauczyciel ma swój współudział w rozwoju tych umiejętności i ma prawo
czuć dumę ze swoich podopiecznych. Doświadczenie z dziećmi ciekawości i bliskości jest bezcenne. Na takim fundamencie już łatwo budować
relacje pełne szacunku i sympatii.
Po trzecie, aktywny nauczyciel zyskuje w oczach
przełożonych, promuje szkołę w środowisku lokalnym. Każdy zrealizowany plan działania pozwala
nam, nauczycielom, poznać dorosłe osoby lubiące
wspierać aktywności dzieci. To są ich rodzice lub
zaprzyjaźnieni wujkowie i ciocie. Dorośli opiekunowie często na początku przyglądają się nieufnie
aktywizującym dzieci pomysłom nauczyciela, ale
przedstawienie najmniejszego sukcesu dziecka
w przestrzeni publicznej jest ogromnie ważnym
dowodem, że warto to robić.

Jak efektywnie pracować
za pomocą projektu
1. Pozwól popełniać błędy,
dbając JEDYNIE o bezpieczeństwo. Jeśli uczniowie mają pomysł na projekt, który zgodnie z Twoim doświadczeniem nie ma szansy na realizację,
pozwól im spróbować. Tylko kolejne próby pomogą im wyciągnąć wnioski. A może oni mają rację?
Jeśli na przykład zaplanują akcję dokarmiania
zwierząt i jednym z jej elementów będzie zachęcenie do tego WSZYSTKICH sąsiadów, to pozwól
im spróbować. Jasne, że nie uda im się porozmawiać ze wszystkimi i wszystkich zachęcić. Ważne
jest jedynie to, żeby nie odwiedzali obcych ludzi
bez opieki. To jest właśnie Twoja rola: autorytarnie
zadbać o ich bezpieczeństwo, ale jeśli chcą porozmawiać ze wszystkimi, niech spróbują!

pienia do działań jest zgłoszenie składu zespołu,
a potem złożenie wstępnego planu i wyjaśnienie Ci
wszelkich wątpliwości, to daj sobie czas również na
przypominanie zapominalskim. Oni jeszcze nie wiedzą, jak będzie super! Mogą zapomnieć o Twoich
terminach, więc przypominaj do skutku.

4. Przygotuj im podpowiedzi
− bo sami uczniowie, nie mając doświadczenia,
mogą nie pomyśleć o zaplanowaniu pomocy dorosłych, potrzebie znalezienia finansów lub wolnego
czasu. Podpowiedzi mogą mieć formę przykładowego planu.

2. Nie pytaj:
„Dlaczego coś nie wyszło”, tylko: „Co zamierzają
zrobić, żeby wyszło?”. Jeśli chcesz ukierunkować
myślenie uczniów na wnioskowanie, zapytaj ich, jak
chcą poprawić sytuację. Co zrobią dalej, żeby zrealizować cel lub jak go zmodyfikują? Wszystko po to,
żeby zrealizowali zamiary. Nie „żeby im się udało”,
bo to oznacza, że sukces był zależny raczej od czynników zewnętrznych i szczęścia, tylko po to, żeby
urzeczywistnili swoje zamierzenia. Chodzi o to,
żeby zaczęli planować swoje działania i zabierali się
do ich realizacji, a nie czekali, aż „zrobi się samo”.

3. Dokładnie rozplanuj czas
na realizację kolejnych kroków, oczywiście biorąc
pod uwagę marginesy przesunięć czasowych. Jeśli na podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji
projektu mają tydzień, a ktoś zachoruje i zgłosi się
za dziesięć dni, to nie szkodzi. Ty to przewidziałaś/-łeś. Jeśli kolejnym krokiem po deklaracji przystą-

www.projektanciedukacji.pl
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5. Zaplanuj sposób zapisywania informacji,
bo inaczej nawet Ty się pogubisz. Dobrym pomysłem jest segregator i dokładanie kartek z kolejnymi danymi. Bardzo ważne, by puste kartki lub
nawet segregator mieć zawsze ze sobą, bo zaangażowani uczniowie będą potrzebowali rozmawiać
w bardzo niespodziewanych miejscach, a krótkie
odpowiedzi i ustalenia szybko ulatują z pamięci.

Treści wymagane w planie działania:
Cel działania:
Bardzo ważne jest uzasadnienie. Napisz prostymi słowami,
co się stanie, kiedy zrealizujesz swoje plany. Napisz też,
na czym zależy Ci najbardziej, a co powinno się stać,
byś był/-a zadowolony/-a, choć nie jest to najważniejsze.
Opisz krótko, dlaczego to, co planujesz, jest dobre i ważne.

Scenariusz działania:
Kolejne kroki wraz z datami, które przewidujesz.
Najlepiej napisz to w punktach.

Kosztorys (budżet):
Co? Za ile pieniędzy? I skąd je weźmiecie?

Potrzeby osobowe, rzeczowe:
Napisz, kto z kolegów/koleżanek jest potrzebny do pomocy
lub będzie musiał się zgodzić na coś albo jest potrzebny,
bo jako dorosły zapewni Ci bezpieczeństwo.
A może będziesz potrzebować jakichś przedmiotów?

Przewidywane trudności,
z których wystąpieniem się liczysz:
Nie chodzi jednak o martwienie się na zapas,
tylko o dalekowzroczność!
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6. Zaplanuj, jak pokażecie światu
swoje działania

To bardzo ważne. Czasami dorośli nie wiedzą, jak
wielki potencjał mają młodzi ludzie. Zorganizowanie wystawy w centrum, w holu urzędu miasta lub
gminy jest możliwe. Wymaga już jednak Twoich
zabiegów organizacyjnych, bo graficzna forma posterów musi spełniać standardy zarządzającego
miejscem ekspozycji. Może on zresztą aktywnie
pomóc w przygotowaniu wystawy, jeśli zechce promować przedsiębiorczą postawę młodych ludzi.

„Projektując” z uczniem młodszym
Pracując za pomocą projektu z młodszymi, należy
zwrócić dodatkowo uwagę na jasność przekazu
i precyzyjne określenie celów, bo dzieci młodsze
mogą realizować wspaniałe działania, ale nie mają
doświadczenia i mogą podejmować się realizacji
celów pięknych, lecz absolutnie nieosiągalnych.
Wielką umiejętnością jest zatem tak poprowadzić
dyskusję, żeby oni sami urealnili swoje cele. Dużą
sztuką jest też dostrzegać najmniejsze nawet
sukcesy i podkreślać je uważnie w stosunku do
wszystkich podopiecznych. Zwłaszcza nieśmiałe
dzieci zyskują, kiedy zauważamy ich działania.

Dlaczego warto?
Uczniowie, z którymi zrealizowałam projekty, opisywali, że doświadczyli poczucia sprawstwa. Zrozumieli, że coś od nich zależy. Dlatego potem, studiując, angażowali się w działania kół studenckich
i realizowali międzynarodowe projekty. Albo działali lokalnie − na rzecz dzielnicy, sąsiadów. Jeśli
Twoi uczniowie mają w sobie potrzebę kreowania
otoczenia, chcą działać, to wystarczy, że uwolnisz
ich potencjał i będziesz im towarzyszyć.
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