Metody aktywizujące– opis metody projektu
(w oparciu o artykuł dr Anny Trębskiej-Kerntopf)
W metodzie projektów najważniejsze jest przekonanie uczniów, żeby przejęli odpowiedzialność za wykonywanie
zadań określonych w projekcie. Jeżeli uda się to osiągnąć, wówczas jakość procesu kształcenia jest znacznie
wyższa niż w przypadku tradycyjnych metod.
( A. Mikina, B. Zając 2006:55).

Uczniowie… uczący się aktywnie uczestniczący w zajęciach, samodzielnie podejmujący
decyzje w czasie ich trwania, świadomi swojej odpowiedzialności za to, czego się uczą, kreatywni,
twórczy, przedsiębiorczy…
To rejestr życzeń chyba każdego uczącego, ale czy możliwy do spełnienia? Rozważania zawarte w
niniejszym artykule dotyczą metod nauczania pomagających te nauczycielskie dezyderaty zastosować
w praktyce każdego przedmiotu. W literaturze przedmiotu spotyka się dwa określenia: „metody
aktywne” i „metody aktywizujące”. (Por: I. Dzierzgowska przy współpracy M. Kotowskiej 2005; B.
Kubiczek 2009) Coraz częściej jednak używane jest określenie drugie. Przemawiają za nim
następujące argumenty:
Po pierwsze istota rzeczy tkwi nie w „aktywności” metod, lecz dydaktyków, którzy pracują daną
metodą. To nie metody są więc aktywne same w sobie, lecz aktywizują do poszukiwania, myślenia,
badania…
Po drugie każda metoda może być realizowana „aktywnie”, jak i „biernie”. Wszystko zależy od
uczącego, który pracując w dany sposób pozwala uczącym się na samodzielność poszukiwania,
badania, na aktywność lub… ją ogranicza.
Po trzecie istotą metod aktywizujących jest „przenoszenie akcentu” z procesu nauczania na proces
uczenia się, uczenie uczniów uczenia się i ponoszenia odpowiedzialności za jego efekty. Rzecz w tym,
by metody dopasować do potrzeb, możliwości i preferencji uczących się, a także w tym, by odejść od
roli uczącego – mistrza, uczącego – mentora i podjąć funkcję doradcy, trenera edukacyjnego (Por.: B.
Kubiczek 2009:75). Dane umieszczone w poniższej tabeli (Opracowano na podstawie National
Training Laboratories, Bethel Maine, USA, cyt. za: A. Mikina, B. Zając 2006:12) przedstawiają
wzajemne zależności zachodzące pomiędzy rezultatami kształcenia a preferowaną przez uczącego
metodą nauczania1.
lp.
metoda pracy
stopień zapamiętywania
1.
wykład
5%
2.
czytanie
10%
3.
przekaz audiowizualny
20%
4.
demonstracja
30%
5.
dyskusja
50%
6.
ćwiczenie
75%
7.
transfer umiejętności do rzeczywistych sytuacji
90%
Ich analiza pozwala dokonać następujących uogólnień: Korzystając z metod, w których przede
wszystkim nauczyciel jest stroną aktywną, a uczeń jedynie odbiorcą informacji, skuteczność
zapamiętywania wynosi (5-30%).Metody wymagające osobistego zaangażowania się ucznia, takie jak
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metoda nauczania to „celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który
umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również
rozwijanie zdolności i zainteresowao poznawczych uczniów”.
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Metody_nauczania#Klasyfikacja_metod_nauczania)
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udział w dyskusji, wykonywanie różnego rodzaju ćwiczeń oraz wykorzystywanie wiedzy i
umiejętności w sytuacjach naturalnych lub zbliżonych do tych z jakimi uczący się może mieć do
czynienia na co dzień, odznaczają się większą efektywnością (stopień zapamiętywania wynosi 5090%). Taką strategię nauczania, przy stosowaniu, której nauczyciel nie przekazuje uczniom gotowej
wiedzy, lecz stwarza warunki do samodzielnego uczenia się nazywa się metodą aktywizującą. Innymi
słowy metoda aktywizująca to „całokształt działań grupy i prowadzącego, służących uczeniu się przez
doświadczenie” (B. Kubiczek 2009:78). Aktywizujących metod nauczania jest niesłychanie dużo. Do
tych częściej stosowanych należą: 1)lista pytań; 2) burza mózgów; 3)studium przypadku; 4) dyskusje i
debaty; 5)odgrywanie ról, scenek, drama, symulacje, czyli inscenizacje; 6) gry indywidualne i
zespołowe; 7) metody rozwijające twórcze myślenie; 8) praca metodą projektu; 9)ćwiczenia
indywidualne i zespołowe; 10) ćwiczenia integrujące.
Przedmiotem bliższego oglądu w niniejszym artykule jest praca projektowa - metoda aktywizująca
uważana za praktyczną formę podejścia zadaniowego (działaniowego) - nowego podejścia do
nauczania/uczenia się języków obcych lansowanego przez Radę Europy w dokumencie wydanym w
2001 roku pt. Europejski system opisu kształcenia językowego, należącego do otwartych form
pracy. Otwarte formy pracy to takie formy, w których uczący się „samodzielnie i aktywnie realizują
nadrzędny cel nauczania, jakim jest rozwijanie (w językach obcych) kompetencji komunikacyjnej,2
bez kierownictwa nauczyciela, określając indywidualnie cele uczenia się, treści, metody pracy itp.
Wyróżnia się cztery podstawowe otwarte formy pracy, stanowiące alternatywę dla tradycyjnych zajęć
szkolnych: „a) praca swobodna (inaczej dowolna, niesterowana); b) stacje (inaczej praca w formie
przystanków uczenia się, stanowisk dydaktycznych, przystanków edukacyjnych); c) praca
tygodniowa (inaczej według tygodniowego planu pracy); d) praca projektowa” Wykonując pracę
projektową uczeń „realizuje określone zadanie - znacznie obszerniejsze niż tradycyjne (realizowane w
klasie) i na ogół w dłuższym czasie”.
Projekt edukacyjny przechodzi przez trzy etapy: rozpoczyna się w klasie, wychodzi poza nią i powraca
do klasy” (D. L. Fried-Booth. Project work. Oxford: Oxford University Press., 1993, s.6. Cyt. za: E.
Koralewska 2008:207).
Metoda projektów uwzględnia elementy kognitywne (poznawcze),
motoryczne i emocjonalne uczenia się. Kieruje się osobistymi kompetencjami uczących się, a także
rozwija je. Liczy się przy tym z ich potrzebami. Pobudza motywację uczniów do osiągnięcia
określonych celów, a także pomaga im w stawaniu się ludźmi przedsiębiorczymi. W literaturze
przedmiotu człowiek przedsiębiorczy definiowany jest jako osoba, która posiada następujące cechy:
1) jest pionierem, 2) podejmuje się działań nowych, nierutynowych, 3) lubi przygodę i działanie w
warunkach niepewności, 4) myśli i działa niezależnie, 5) jest odważna, przywiązuje wagę do własnego
rozwoju, 6) jest optymistą, jest pewna siebie, świadoma swoich mocnych i słabych stron, 7) jest
ambitna, wykazuje inicjatywę w działaniu, 8) jest odpowiedzialna w pracy i wykonywanych
działaniach, 9) jest kreatywna, jest przekonująca. (Opracowano na podstawie: A. A. Gibb, The
enterprises Culture and Education, Durham University Business School, materiały na kurs, Durham
1996. Cyt. za: A. Mikina 2006:8-9). Zamieszczona poniżej tabela przedstawia opis tradycyjnego i
przedsiębiorczego podejścia do nauczania. (Opracowanie na podstawie: J. Cotton, Enterprise
Education Experience. A manual for school based in-service training, Durham University Business
School, materiały na kurs, Durham 1996.Cyt. za: A. Mikina, B. Zając 2006:11)
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„kompetencja komunikacyjna lub pragmalingwistyczna (socjo-pragmalingwistyczna) (…) odnosi się do
aspektów pragmatycznych lub socjologicznych języka i umożliwia dostosowanie wypowiedzi do aktualnej
sytuacji społecznej, do wymogów kontekstu, interpretowanie zawartych w niej założeo, odczytywanie i
przekazywanie treści sugerowanych. Oprócz reguł użycia języka, tj., skonwencjonalizowanych społecznie
wypowiedzi determinowanych sytuacją (reguły powitania, zdziwienia), kompetencja ta zakłada też opanowanie
stereotypów zachowania cechujących daną społecznośd językową” (J. Florczak 2010:45)
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Style nauczania
Podejście tradycyjne
1. skupia się na treści
2. uczący jest w centrum zainteresowania
3. uczący jest ekspertem
4. uczący jest nieomylny
5. uczący się są bierni
6. zagadnienia poruszane na lekcjach są z góry
ustalone – „realizacja programu”
7. nacisk położony jest na teorię
8. pojedynczy temat związany z przedmiotem
9. strach przed błędami
10. ograniczona wymiana informacji miedzy
uczącymi się

Podejście przedsiębiorcze
1. skupia się na procesie dochodzenia do wiedzy
2. uczący się jest w centrum zainteresowania
3. uczący jest organizatorem procesu kształcenia
4. uczący ciągle się uczy
5. uczący się aktywnie uczestniczą w procesie kształcenia
6. elastyczność w ustalaniu tematyki zajęć – „osiąganie
celów kształcenia”
7. nacisk położony jest na zastosowanie teorii w praktyce
8. zadania interdyscyplinarne łączące wiedzę i
umiejętności z wielu przedmiotów
9. uczenie się na błędach
10. uczenie się we współpracy (interakcyjne)

Porównując oba style nauczania zauważamy, że w podejściu przedsiębiorczym następuje zmiana
tradycyjnej roli uczącego. Z eksperta zmienia się w organizatora procesu kształcenia. Niemniej jednak
ta metamorfoza nie polega na tym, by eliminować dotychczasowe nauczanie instytucjonalne,
zastępować tradycyjne zajęcia systemem autonomicznym, lecz by przełamywać stereotypowe
wyobrażenia na temat uczenia w ogóle. Celem lekcji projektowej jest uchylenie się od tradycyjnych
struktur, a dzięki jej ukierunkowaniu na zainteresowania uczących się zostają otwarte „nowe obszary
dla ich spontaniczności, samodzielności i zdobywania kolejnych doświadczeń życiowych”.(F. -J.
Kaiser, Projekt. [w:] Padagogische Grundbegriffe. Band 2. Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg 1989,
s.1276.Cyt. za: Beata Karpeta –Peć 2008:74). Taki sposób edukacji jest bardzo pożądany w
dzisiejszych czasach. Może w dużym stopniu pomóc uczącemu się sprostać wyzwaniom szybko
zmieniającej się rzeczywistości.
Poprzez kształcenie przedsiębiorcze uczący się rozwijają bowiem następujące umiejętności:
1) komunikowanie się, 2) negocjowanie, 3) twórcze myślenie, 4) pracę w zespole, 5) umiejętność
rozwiązywania problemów, 6) korzystanie z informacji, 7) podejmowanie decyzji, 8) radzenie sobie w
sytuacjach nowych i nietypowych, 9) prezentowanie własnej pracy i obronę swojego zdania i wiele
innych. (Por: A. Mikina, B. Zając 2006: 17-18).
Impulsem do podjęcia pracy projektowej w II semestrze roku szkolnego 2010/2011 stało się
innowacyjne podejście do przygotowania uczniów w celu przełamania bariery komunikacyjnej
zaplanowanego w zadaniu ze sprawności „mówienie” na poziomie A2/B1 z poleceniem „Baśnie Braci
Grimm w polskiej szkole”
Określenie celu projektu: Samodzielne stworzenie przez uczących się zadania A- czyli znalezienie
w różnych źródłach (np. książki, artykuły prasowe, strony internetowe z grafiką) materiałów
stymulujących (powiązanych ze sobą tematycznie zestawów ilustracji, bardzo krótkich fragmentów
tekstu, nagłówków, tytułów, diagramów, tabel czy wykresów) na wybrany temat i umieszczenie ich na
stronie formatu A4 bądź wykonanie prezentacji multimedialnej.
Przebieg realizacji projektu:
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1. Uczący motywuje (argument - repetycja materiału nauczania do egzaminu gimnazjalnego) grupę
do podjęcia wyzwania i wykonania materiałów stymulujących.
2. Uczący wspólnie z uczącymi się ustala daty i cele kolejnych etapów współpracy:
a) wybranie i omówienie tematyki zadania; b) sformułowanie tematów zadania;
c) prezentacja gotowego projektu na forum grupy.
3. Uczący określa wymagania formalne związane z charakterem pracy projektowej.
4. Uczący monitoruje postęp prac projektowych - służy uczniom radą, kontroluje projekt na
poszczególnych etapach jego realizacji.
5. Ustna prezentacja prac projektowych na forum grupy w wyznaczonych przez uczącego terminach.
lp. Wskaźnik oceny
Kryteria szczegółowe
Punkty do
Punkty
uzyskania
uzyskane
1.
1.a. zgodność merytoryczna z tematem
10
projektu
Selekcja informacji do
prezentacji
1.b. używanie właściwej terminologii
10
2.a. wprowadzenie (wstęp) do
5
prezentacji
2.
2.b. przedstawienie problemu
10
Logika układu prezentacji
2.c. przedstawienie wniosków
10
2.d. zakończenie prezentacji
5
3.a. zwartość wypowiedzi
5
3.b. ciągłość myśli i wątków
5
3.
3.c. uporządkowanie przekazu
5
Płynność prezentacji
3.d. akcentowanie najważniejszych
10
elementów prezentacji
4.
4.a. przestrzeganie wyznaczonego czasu
5
Tempo prezentacji
4.b. utrzymywanie tempa prezentacji
5
5.
5.a. poprawność gramatyczna
5
Poprawność językowa
5.b. poprawność leksykalna
5
wypowiedzi

6.
Fachowość w zakresie
zagadnień objętych tematem
projektu
7.
Umiejętność samooceny

5.c.
5.d.
6.a.
6.b.
7.a.

poprawność stylistyczna
poprawność fonetyczna
umiejętność obrony własnych
poglądów
odpowiedzi na pytania dodatkowe
zadawane przez słuchaczy
trafność oceny
razem

5
2
10
10
5
127

Podsumowanie: W literaturze przedmiotu o pracy projektowej mówi się jako o metodzie
„praktycznego rozwiązywania problemów, najlepszej metodzie uczenia się i nauczania, idealnej lekcji
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zorientowanej na potrzeby uczestników, pedagogicznym eksperymencie z rzeczywistością”. (Por.D.
Hansel, Projektunterricht.[w:] Hansel D.(red.), Handbuch-Projektunterricht, Beltz, Weinheim,Basel,
1997,s. 54-92. Za: Beata Karpeta –Peć 2008: 74).
Doświadczenia moje związane z realizacją projektu na zajęciach potwierdzają tę opinię. Uczący się
metodą projektu wykazali indywidualne zaangażowanie, samodzielnie wyznaczali sobie cele,
stosowali własne strategie planowania, realizowali plan pracy, kontrolowali, czy dany cel rzeczywiście
został osiągnięty, dokonali samooceny wykonanej pracy i publicznej (na forum grupy) jej prezentacji.
Rezultaty pracy projektowej będą mogły zostać wykorzystane w przyszłości do ustnego sprawdzianu
opanowania materiału.
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