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Załącznik nr 2 

 

Co odróżnia projekt od pracy domowej/ „dużego” zadania/przedsięwzięcia? 
 
Zdarza się, że nauczyciele mylą pracę z klasą metodą projektów z długoterminową pracą 
domową, którą zadają swoim uczniom. Poniżej podane zostały główne różnice między tymi 
dwoma rodzajami prac uczniowskich. 
 
 Praca domowa/ zadanie 

(krótkoterminowa, 
długoterminowa) 

Projekt 

wybór tematu Uczniowie nie mają najczęściej 
możliwości wyboru tematu 
zadania domowego. Temat pracy 
jest dokładnie sformułowany 
przez nauczyciela lub 
podręcznik, uczeń wykonuje 
ściśle to co przewidział 
nauczyciel lub autor podręcznika. 

Uczniowie dokonują wyboru 
tematu projektu, ponieważ jest on 
ogólnie sformułowany przez 
nauczyciela, a ostateczny wybór 
tematyki i jej uszczegółowienie 
należy do uczniów.  

zakres tematyczny Wąski i związany najczęściej z 
konkretną jednostką 
dydaktyczną, najczęściej 
obejmujący jeden przedmiot. 

Zwykle szeroki i związany 
najczęściej z zagadnieniem 
integrującym kilka przedmiotów 
szkolnych. 

wykonanie  Uczniowie pracują najczęściej 
pojedynczo i bez dodatkowego 
wsparcia nauczyciela.  

Uczniowie pracują najczęściej 
zespołowo i korzystają z 
dodatkowego wsparcia ze strony 
nauczyciela, który pełni rolę 
konsultanta. 

proces pracy ucznia Nauczyciel nie ma wglądu w 
proces powstawania rozwiązania 
zadania zadanego uczniowi, nie 
zna problemów z jakimi się on 
borykał, ponieważ widzi i ocenia 
tylko efekt końcowy. Oddana 
praca może być wykonana 
niesamodzielnie. 

Nauczyciel ma pełny wgląd w 
proces powstawania produktu 
projektu, zna problemy z jakimi 
borykał się dany zespół uczniów 
przy jego powstawaniu. Praca nad 
projektem jest wykonywana jest 
samodzielnie. 

kontrakt Nie występuje Uczniowie podpisują kontrakt z 
nauczycielem lub nauczycielami 
prowadzącymi projekt. 

konsultacje Nie występują W określonych w kontrakcie 
terminach uczniowie korzystają z 
konsultacji nauczyciela lub 
nauczycieli prowadzących projekt. 
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miejsce wykonywania  Przede wszystkim dom Głównie szkoła, biblioteka, a także 
instytucja, zakład lub inne miejsca, 
do których uczniowie udali się 
realizując projekt. Część prac nad 
projektem uczniowie wykonują w 
domu. 

działania podejmowane 
przez uczniów 

Głównie działania odtwórcze Głównie działania twórcze 

charakter pracy Przeważnie rozważania 
teoretyczne w formie pracy 
pisemnej o zróżnicowanej 
objętości.  

Przeważnie praca o charakterze 
zarówno teoretycznym (planowanie 
działań, badań i obserwacji),  jak i 
praktycznym (realizacja 
zaplanowanych działań). 

prezentacja Nie występuje W określonym w kontrakcie 
terminie uczniowie prezentują 
swoje projekty w formie ustalonej z 
nauczycielem lub nauczycielami 
prowadzącymi projekt. 

ocenie podlega Głównie zawartość merytoryczna 
pracy. 

Produkt projektu, prezentacja 
projektu, mogą być oceniane 
poszczególne fazy tworzenia się 
projektu, przestrzeganie ustaleń 
zawartych w kontrakcie i zasadach 
pracy w zespole, a także 
przedsiębiorczość i pomysłowość 
przedstawionych rozwiązań. 

kształtowane 
umiejętności 

Głównie potrzebne w 
konkretnym przedmiocie 
szkolnym 

Głównie umiejętności 
ponadprzedmiotowe potrzebne w 
życiu, a także umiejętności 
wykorzystywane w danym 
przedmiocie szkolnym lub kilku 
przedmiotach.  

zainteresowanie uczniów Przeważnie małe, częste są 
przypadki spisywania zadań od 
innych uczniów lub z internetu. 

Przeważnie bardzo duże, powstają 
oryginalne prace wykonane z 
pełnym zaangażowaniem, często 
dochodzi do rozbudzenia lub 
wzmocnienia zainteresowania 
obszarem zagadnień realizowanych 
przez projekt. 

 


