
Załącznik nr 6 
 

Najczęściej popełniane błędy podczas pracy metodą projektów? 
 
 Zbyt mocno zarysowana rola nauczyciela w projekcie. Nauczyciel daje 

uczniom ścisłe instrukcje dotyczące wykonania projektu nie zostawiając 
prawie nic lub nic dla inwencji uczniów. 

 Przeniesienie ważności z aspektu podmiotowego na aspekt 
przedmiotowy projektu. Głównie chodzi o to, aby powstał produkt 
doskonały, a więc często nie jest to praca samodzielna uczniów. 

 Brak kontroli nauczyciela nad procesem wykonywania projektu.     
Powstały produkt nauczyciel widzi dopiero na prezentacji albo tuż przed 
nią.) 

 Z góry narzucenie uczniom gotowych tematów projektów do 
wykonania. Tak dzieje się najczęściej w przypadku projektów 
przedmiotowych realizujących pewien dział programowy. 

 Wybranie nieciekawego dla uczniów tematu do realizacji metodą 
projektów. Zagadnienia, które wchodzą w zakres projektu są 
nieatrakcyjne dla uczniów, ponieważ są niedostosowane  do ich poziomu 
intelektualnego i umiejętności lub projekt o tej tematyce realizowali 
wcześniej z innym nauczycielem. 

 Zebrane przez uczniów informacje do projektu nie są przetworzone 
ani wyselekcjonowane. Powstają wtedy takie ogólne „gotowce” 
(najczęściej z Internetu), które pasują do różnych sytuacji. 

 Nie omówione wcześniej kryteria oceniania projektu. W wielu 
przypadkach uczniowie nie mogą już nic zmienić i otrzymują gorszą 
ocenę niż mogliby uzyskać. Powoduje to zniechęcenie do pracy tą 
metodą. 

 Zbyt surowe kryteria oceniania projektu. Wielu uczniów otrzymuje 
niskie noty za wykonany projekt na miarę ich możliwości. Powoduje to 
opór i bunt przed następnym projektem. 

 Nieprzygotowana wcześniej z uczniami prezentacja projektów. 
Uczniowie wtedy nie mieszczą się w czasie przeznaczonym na 
prezentację, przedstawiają pracę zespołu w sposób chaotyczny. 
Najczęściej robi to jeden uczeń – ten najbardziej wygadany, a reszta 
zespołu jest bierna. 

 Prezentacja przygotowana w sposób nieciekawy, szablonowy. 
Jednostajne czytanie z kartki, a nawet szybkie terkotanie, bo czas mija i 
trzeba zmieścić się w limicie minut, powoduje, że nawet najciekawszy 
projekt nie zainteresuje odbiorcy.  
 
Na podstawie:  M. Krogulec-Sobowiec, Mini przewodnik po metodzie projektu. 


