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Imię i nazwisko autora:  

Maria Krogulec - Sobowiec 

Scenariusz nr 3 zajęć z uczniami 

Temat zajęć:. Realizacja uczniowskiego projektu edukacyjnego. 

 

Wprowadzenie  

Zajęcia te są kontynuacją poprzednich wg scenariusza Marii Bednarskiej i przygotowują uczniów 

do realizacji własnych projektów edukacyjnych związanych z miejscem zamieszkania lub 

regionem. Scenariusz zawiera wskazówki, jak dobrze zaplanować działania projektowe (ze 

szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń związanych z harmonogramem, planem finansowym, 

prezentacją efektów projektu). Dalsze działania uczniów będą monitorowane i wspierane przez 

prowadzącego konsultacje w tym zakresie. 

Cele zajęć: 

Uczestnik szkolenia (uczeń): 

 Analizuje działania podczas faz projektu wg Emera i Lenzena, 

 Planuje harmonogram działań podczas realizacji projektu, 

 Formułuje plan finansowy projektu, 

 analizuje informacje odnośnie dobrej prezentacji, 

 Określa zasady tworzenia prezentacji multimedialnej  

 Ocenia zachowania niewerbalne prezenterów; 

 Określa przedmiot i adresata ewaluacji działań projektowych; 

 Zapoznaje się ze sposobem dokumentowania działań projektowych w formie sprawozdania 

z projektu ; 

 Wyjaśnia rolę samoewaluacji działań projektowych. 

Metody i formy pracy: 

 miniwykład problemowy wspomagany prezentacją multimedialną 

 dyskusja dydaktyczna 

 praca z tekstem 
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 metoda karuzeli  

 samoewaluacja metodą „Światła na skrzyżowaniu”. 

 praca w małych zespołach 

Środki dydaktyczne 

 załącznik 1. Harmonogram działań w zespole podczas realizacji projektu edukacyjnego 

 załącznik 2. Plan finansowy projektu edukacyjnego 

 załącznik 3. Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnej 

 załącznik 4. Karta obserwacji „Co „mówi” wejście prezentera?”  

 załącznik 5. Opis scenek do inscenizacji 

 załącznik 6. Karta  samoewaluacji  wykonawcy  projektu 

 załącznik 7. Jak wykonać sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego 

 prezentacja multimedialna „W jaki sposób przygotować profesjonalną prezentację 

projektu?” 

 Rzutnik multimedialny 

 Komputer z dostępem do Internetu 

 Flipchart, flamastry 

 komplety karteczek zielonych, żółtych i czerwonych do „Świateł na skrzyżowaniu”. 

 arkusze papieru formatu A2 

 masa mocująca 

Czas zajęć: 4 x 45 min.  

 

Przebieg zajęć: 

Prowadzący zapoznaje uczniów z celami zajęć i prosi ich o przypomnienie tytułu projektu (bądź 

tytułów projektów), które zostały wybrane wspólnie z nauczycielami do realizacji w danej szkole. 

Następnie kontynuowana jest dalsza praca nad kartą projektu (załącznikiem 7. ze scenariusza Marii 

Bednarskiej) w zespołach projektowych. Uczniowie zapoznają się z działania mi w fazie 

planowania i uszczegóławiają harmonogram działań projektowych wypełniając załącznik 1. 

Prowadzący pełni rolę doradcy i konsultanta w sytuacjach wątpliwych dla uczniów. Po 

zaplanowaniu harmonogramu działań przez zespoły prowadzący zwraca uwagę na bardzo ważną 
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część planowania jaką jest plan finansowy całego przedsięwzięcia. Zespoły otrzymują załącznik 2. i 

zastanawiają się nad kosztami realizacji swoich zadań w ramach projektu. Członkowie różnych 

zespołów mogą konsultować się ze sobą opracowując wstępny kosztorys projektu oraz korzystać z 

zasobów Internetu.  

Następnie zespoły przekazują sobie wzajemnie metodą karuzeli zaplanowane harmonogramy i 

plany finansowe umieszczając swoje uwagi pod dokumentami. Gdy dokumenty wraz z uwagami 

powrócą do właściwych zespołów, wtedy ich członkowie czytają uwagi swoich kolegów i dokonują 

ewentualnych poprawek. Prowadzący zwraca uwagę uczniów, że każdy projekt powinien być 

zaprezentowany, dlatego też przedstawia im miniwykład problemowy na temat „W jaki sposób 

przygotować profesjonalną prezentację projektu?” wspomagany prezentacją multimedialną i 

pytaniami skierowanymi do jego uczestników. Pokazuje także przykłady błędów, które często 

występują podczas prezentacji multimedialnych. 

Co to znaczy dobra prezentacja? 

Dobra prezentacja to przedstawienie innym, w sposób interesujący: 

 tematu,  

 swojej osoby,  

 efektów zrealizowanych działań, czy posiadanej wiedzy.  

 Publiczność oczekuje rzetelnych informacji podanych przekonywująco i w atrakcyjnej 

formie.  

Cel prezentacji, czyli zastanów się po co? 

Odpowiedz sobie na pytania: 

 co słuchający powinni po prezentacji wiedzieć o naszym projekcie. 

 co słuchający powinni po prezentacji myśleć o nas i naszych działaniach,  

 do czego powinniśmy słuchaczy przekonać, zachęcić? 

Analiza audytorium, czyli komu prezentujemy? 

Weź pod uwagę: 

 kim są osoby słuchające nas, 

 liczebność grupy, 

 zainteresowania publiczności, ich priorytety, 

 czego publiczność może oczekiwać, 
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 dlaczego ma być zainteresowana tym co mamy do zaprezentowania, 

 jakich określeń, przykładów, jakiego języka używać, aby być w pełni zrozumiałym. 

Sposób prezentacji, czyli koncepcja - co i jak? 

Zastanów się nad: 

 elementami werbalnymi - co powiem: treść, jakim językiem, 

 elementami niewerbalnymi - jak powiem : ton głosu, postawa, gesty, ruch, mój ubiór,  

 pomocami wizualnymi - multimedialnymi - co zademonstruję: ilustracje, folie, modele, 

wykresy, zestawienia...   

Bardzo ważne jest miejsce prezentacji.  

Dowiedz się: 

 gdzie będzie miejsce prezentacji, 

 jak urządzona jest sala, 

 jakie jest ustawienie sprzętu, krzeseł, stolików... 

 czy można dokonać zmian, aby dostosować do swoich potrzeb, 

 kto jest odpowiedzialny za organizację, sprzęt, 

 jaka będzie odległość prezentera od audytorium, 

 jaką przestrzenią będziesz dysponować, 

 czy potrzebujesz nagłośnienia i dodatkowego sprzętu i jak go można ustawić, 

 jaka jest widoczność w różnych miejscach sali, czy wszyscy będą widzieli prezentowane 

pomoce, 

 czy mogą wystąpić czynniki rozpraszające: zaglądające osoby, dzwonki, hałas.  

Dobra prezentacja zgodna jest z modelem AIDA (tak jak reklama) 

•A  (atention) - przyciąga uwagę 

•I   (interest) - wywołuje zainteresowanie 

•D  (desire) - powoduje pożądanie 

•A  (action) - wyzwala działanie 

Elementy werbalne 

Głos 
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 Pilnuj więc szczególnie: natężenia swego głosu, szybkości mówienia, intonacji (wysoko czy 

nisko), dykcji i tempa..  

 Swym głosem, jego zamiennością możesz przekazywać swoje nastawienie (entuzjazm, powaga, 

doniosłość, radość, smutek...).  

 Może to istotnie wzmocnić aktywny odbiór Twojego przekazu. 

Język 

 Tworząc swoją prezentację staraj się używać krótkich zdań. 

 Zachowaj logiczny układ i spójność wypowiedzi.  

 Stosuj słownictwo zrozumiałe dla odbiorcy pamiętaj, do kogo mówisz.  

 Powtarzaj istotne kwestie, zwracaj się bezpośrednio do słuchaczy, wywołuj wyobrażenia.  

 Podawaj przykłady z życia, żartuj, ale wystrzegaj się infantylizmu i slangu młodzieżowego. 

 Mów bezpośrednio do swoich słuchaczy. Jeśli to możliwe powołuj się na przykłady osób 

obecnych na sali.  

 Pamiętaj, że forma w jakiej zwracasz się do swoich odbiorców powinna wskazywać jak bardzo 

ich szanujesz i na ile są dla Ciebie ważni.    

Przykłady 

 Aktualne przykłady zawsze ożywią prezentacje.  

 Stosuj takie przykłady, które będą adekwatne do treści Twojego wystąpienia, jak i bliskie dla 

Twojego odbiorcy. 

Pauzy 

 Rób króciutkie, naturalne pauzy w swej wypowiedzi.  

 Ma to bardzo dobry wpływ na przebieg prezentacji: słuchacze mają możliwość „przetrawienia" 

informacji, ty natomiast możesz spokojnie ułożyć sobie myśli, zerknąć do notatek. 

Elementy niewerbalne  

Kontakt wzrokowy 

 Utrzymuj naturalny kontakt wzrokowy ze słuchaczami, ale nie „przytłaczaj" ich swoim zbyt 

długim spojrzeniem.  

 Kontakt wzrokowy budzi zaufanie, dowodzi twej uwagi i szacunku dla słuchacza.  

 Staraj się choć przez moment spojrzeć na każdego z obecnych na prezentacji - dzięki temu 

ludzie mają poczucie osobistego kontaktu z tobą, lepiej Cię odbierają.  
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Postawa ciała 

 Staraj się trzymać prosto, ale nie sztywno.  

 „Swobodny pion" tułowia sprawia wrażenie równowagi, spokoju, pewności.  

 Trzymanie rąk z przodu pozwoli ci na naturalną gestykulację.  

Gestykulacja 

 Naturalna, swoboda gestykulacja ożywia prezentację.  

 Pomaga podkreślić, uwypuklić ważniejsze informacje.  

 Unikaj nadmiernego wymachiwania rękami, wyłamywania palców, kręcenia kosmyków 

włosów, czy trzymania rąk przy twarzy. 

 Sprawia to, że słuchający zaczynają koncentrować się na tych gestach, a nie na tym co mówisz. 

Dynamika 

 Nie stój w miejscu, w jednej pozycji.  

 Nie poruszaj się zbyt szybko i energicznie - to może zaniepokoić publiczność.  

 Nie wykonuj też jednostajnych, monotonnych ruchów - może uśpić to słuchaczy.  

Zaangażowanie-entuzjazm 

 Nie wahaj się pokazać słuchaczom swego osobistego zaangażowania i przekonania o 

słuszności i wadze tego co prezentujesz.  

 Zwracaj uwagę na mimikę twarzy.  

Uwaga, bardzo ważne: 

 Znaj swoją „rolę" na pamięć.  

 Nie odczytuj swojego wystąpienia. 

 Przygotuj staranne i wyraźne notatki, zaglądaj do nich w razie potrzeby.  

 Z kartki czytaj wtedy, jeżeli przytaczasz czyjeś myśli, wypowiedzi, cytaty, dane 

statystyczne... 

Struktura prezentacji  

„Głowa"  ( wstęp) ma trzy zadania: 

 Przyciągnąć zainteresowanie, 

 Wyjaśnić strukturę prezentacji, 

 Dać słuchaczom ogólny pogląd na treść samej prezentacji. 

Tułów czyli zasadnicza część prezentacji. 
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 Rozwijamy każdy z przygotowanych wcześniej punktów prezentacji, (dzielimy je na bloki 

tematyczne).  

 Rozwinięcie zawiera informacje nowe dla słuchacza.  

 Dzięki podsumowaniom każdego bloku tematycznego oraz połączeniom, logicznym przejściom 

słuchacze będą mogli łatwiej przyjąć i zapamiętać informacje, jakie im prezentujesz. 

Ogon – zakończenie, czyli  powiedz, co zostało powiedziane 

 To podsumowanie całej treści prezentacji.  

 Pod koniec wzrasta poziom uwagi słuchacza, dlatego też zakończenie musi być jasno 

zapowiedziane. 

 Czas na przedstawienie wniosków.  

 Dopiero teraz jest miejsce na pytania słuchaczy, udzielanie wyjaśnień. 

Pierwsze wrażenie... 

 Na jakość pierwszego wrażenia, ale też na naszą wiarygodność i atrakcyjność w 

kontaktach z ludźmi znaczący wpływ mają zachowania niewerbalne, tzw. mowa ciała 

(body language).  

 Podczas przeciętnej rozmowy dwóch osób, około 35% informacji przekazywanych jest 

słownie, pozostałe 65%, to informacje pozasłowne.  

 Ciało i psychika jest jednością.  

Stosowny wygląd prezentera  

 Odpowiednio dobierając stroje możesz skorygować pewne defekty figury.  

 Gdy wyglądasz i zachowujesz się profesjonalnie, pokazujesz wszystkim, że jesteś 

kompetentnym i wiarygodnym partnerem w interesach.  

 Spraw, aby Twój image (wizerunek osobisty) stał się częścią Twoich nieustających 

sukcesów.  

Porozmawiajmy o kolorach: 

 Zbuduj osobisty schemat kolorystyczny (kolor bazowy, dopasowany do Twojego kolorytu -

włosy, cera). 

 Pamiętaj najbardziej pozytywne reakcje wywołują stroje w kolorach czarnym, szarym lub 

granatowym. 
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 Noś w okolicach szyi dodatki w kolorach, w których korzystnie wyglądasz. Będą one 

kierowały uwagę ku twarzy. 

 Nie pozwól, aby kolor ubrania zdominował Twoją osobę.  

Przykładowy porządek prezentacji zaczerpnięty z książki Soni Hamil „Jak mówić, żeby nas 

słuchali": 

 Wprowadzenie 

 Motywacja 

 Plan spotkania 

 Treść podzielona na części 

 Podsumowanie po każdej części 

 Przejścia do kolejnych części 

 Zakończenie 

 Wnioski 

Lista pomocnicza, która pomoże usystematyzować i dobrze przygotować prezentację:  

 Wstęp: podaj temat i główną tezę. 

 Motywacja: powiedz, dlaczego powinni Cię wysłuchać. 

 Plan: podaj plan, opisz treść i konstrukcję prezentacji. 

 Treść: przedstaw główną tezę. 

 Podział na części wykaż logiczne następstwo części A, B, C.... 

 Podział na fragmenty(jeżeli prezentacja jest długa): przedstaw fragmenty 1,2,3.... każdej 

części, podaj szczegóły i przykłady. 

 Podsumowanie każdego fragmentu (jeżeli był podział na fragmenty): podaj 

najważniejsze aspekty omawianego problemu. 

 Przejście i wprowadzenie do następnej części: przypomnij logiczne następstwo 

występujących po sobie części. 

 Zakończenie: podsumuj najważniejsze punkty całej prezentacji. Jeżeli omawiana sprawa 

budzi kontrowersje, powiedz, jakie sam widzisz problemy, sprowokuj i odeprzyj krytykę 

zanim się ona pojawi, wyjaśniając ewentualne wątpliwości. 
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 Wnioski i zalecenia: powtórz jeszcze raz najważniejsze argumenty i podaj płynące z nich 

wnioski. 

 Pytania i dyskusja (jeżeli zaplanowana prezentacja projektu przewiduje tą część): 

skoncentruj się na wyjaśnianiu wątpliwości i uzupełnianiu tych aspektów problemu, które 

nie zostały dobrze zrozumiane. 

Wybrane formy prezentacji projektu  

 wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych, 

 pokaz filmu, slajdów i zdjęć, 

 inscenizacja, 

 gra dydaktyczna (gra symulacyjna, krótki quiz, itp.), 

 przedstawienie teatralne, kabaretowe, 

 wywiad z wykonawcami projektu.  

Po wykładzie problemowym uczniowie formułują w zespołach zasady, które powinna spełniać 

prezentacja multimedialna. Na podsumowanie tego ćwiczenia prowadzący rozdaje zespołom 

załącznik 3, aby porównali zasady tworzenia prezentacji multimedialnej wypracowane w zespole z 

podanymi w tym załączniku. Prowadzący odpowiada na ewentualne pytania uczniów związane z 

prezentacją projektu. 

Następnie proponuje uczniom inscenizację „Co mówi wejście prezentera?” w postaci odgrywania 4 

krótkich scenek ukazujących, jak ważna jest komunikacja niewerbalna podczas prezentacji 

projektu. W tym celu wybiera 4 chętnych uczniów do zagrania scenek i usadza ich w ostatnim 

rzędzie stolików, ponieważ muszą mieć odpowiednio długą drogę na środek klasy. Następnie 

rozdaje każdej parze uczniów kartę pracy „Co „mówi” wejście prezentera?”. Zwraca uwagę, aby 

uczniowie uważnie oglądali prezentowane przez kolegów scenki. Każda scenka jest zapowiedziana 

przez nauczyciela, np. „Zapraszam Prezentera nr 1” Między kolejnymi scenkami są przerwy około 

20 – 30 sek., a po każdym występie podziękowanie i brawa dla aktora.  

Po zakończeniu wszystkich scenek uczniowie w parach dyskutują na temat przedstawionych przez 

„aktorów” sposobów wejścia na scenę i wypełniają kartę pracy „Co „mówi” wejście prezentera?” 

(zaznaczają „X” ocenę zachowania poszczególnych prezenterów). Po upływie około 5 min. 

nauczyciel pyta uczniów, jakie informacje przekazywali niewerbalnie aktorzy. Uczniowie na forum 
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klasy wymieniają uwagi na temat scenek, a następnie wybrana para uczniów przedstawia wyniki 

swojej pracy. Pozostali uczniowie zgłaszają ewentualne różnice w uzupełnieniu karty.  

Na zakończenie ćwiczenia prowadzący zwraca uwagę uczniom, że mowa ciała odgrywa bardzo 

ważną rolę podczas prezentacji projektu i należy ćwiczyć wielokrotnie nasze wystąpienia publiczne.  

 Po fazie prezentacji projektu edukacyjnego należy zająć się ewaluacją działań zespołowych w 

ramach projektu. Uczniowie wracają do karty projektu (załącznika 7. ze scenariusza Marii 

Bednarskiej) i dyskutują najpierw w zespołach, a później na forum klasy co może być oceniane 

(ewaluowane) w ich projekcie i kto może to robić. Prowadzący podkreśla wagę samoewaluacji w 

zespole i na forum klasy, a następnie przedstawia przykład karty samoewaluacji wykonawcy 

projektu (załącznik 6.) oraz wyjaśnia ewentualne niejasności. Zauważa, że w przebiegu projektu wg 

Emera i Lenzena jest jeszcze faza „kontynuacja”, w której dokonuje się dokumentacji projektu i 

podejmuje decyzję o jego dalszej kontynuacji. Każdy z uczniów otrzymuje załącznik 7., w którym 

jest dokładnie opisany sposób wykonania sprawozdania z realizacji projektu edukacyjnego.  

W zespołach analizują jego zawartość dopytując prowadzącego o szczegóły, które ich 

zainteresowały. Prowadzący przypomina uczniom o konsultacjach drogą elektroniczną, podczas 

których mogą oni uzyskać pomoc od niego podczas realizacji swojego projektu. 

Na zakończenie zajęć prowadzący proponuje ich ewaluację metodą „świateł na skrzyżowaniu”. 

W tym celu rozdaje on każdemu uczniowi przygotowany wcześniej zestaw trzech kartek 

w kolorach: zielonym, żółtym i czerwonym. Zielona oznacza, że uczeń nabył podczas zajęć 

wskazaną umiejętność w 100% (na oceną bardzo dobry), żółta – umiejętność została nabyta w 40 – 

80% (na ocenę dostateczny lub dobry), czerwona – uczeń nie zdobył wskazanej umiejętności (ocena 

niedostateczny).  

Prowadzący zwraca uwagę, aby uczniowie dokonali rzetelnej samooceny swoich umiejętności 

nabytych podczas zajęć, a następnie odczytuje po kolei cele szczegółowe zajęć. Każdy z uczniów 

podnosi do góry karteczkę z odpowiednim kolorem najbardziej odpowiadającym stopniowi 

opanowania danej czynności. Nauczyciel liczy za każdym razem podniesione karteczki z 

uwzględnieniem koloru i zapisuje rezultat na tablicy, a po zakończeniu podsumowuje grupowy 

wynik samoewaluacji uczniów w załączniku 3 ze scenariusza nr 2 Marii Krogulec - Sobowiec. 
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Załącznik 1.  

Harmonogram działań w zespole podczas realizacji projektu edukacyjnego 

Zadanie Co trzeba wykonać? Kto to zrobi? Co jest 

potrzebne? 

Termin 

wykonania 

Zadanie 1.     

Zadanie 2.     

Zadanie 3.     

Zadanie 4.     
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Załącznik 2.  

Plan finansowy projektu edukacyjnego 

 

Zadanie Orientacyjny 

koszt w zł 

Planowane 

źródło 

finansowania 

(środki własne, 

Rada Rodziców, 

sponsoring 

zewnętrzny) 

Sposób 

finansowania 

(pieniądze, 

gotowy produkt, 

usługa) 

Rodzaj 

dokumentu do 

rozliczenia 

(faktura, 

paragon) 
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Załącznik 3. 

Podstawowe zasady tworzenia prezentacji multimedialnej 

 

Przygotowując prezentację i poszczególne jej slajdy pamiętaj o następujących zasadach:  

 Każda prezentacja musi mieć swój temat - przedstaw go na początku (slajd tytułowy).  

 Zastanów się także, w jakim celu przygotowujesz prezentację, co chcesz osiągnąć, co chcesz 

przekazać i komu (dostosuj treść i środki wyrazu do wieku i poziomu odbiorcy).  

 Każda plansza powinna mieć tytuł.  

 Aby slajdy były czytelne, nie powinno być więcej niż 5-6 linijek tekstu na slajdzie.  

 Tekst powinien składać się z haseł, a nie rozbudowanych akapitów.  

 Zadbaj, aby tekst i pozostałe elementy były czytelne z większej odległości.  

 Stosuj czytelną czcionkę - bez zbędnych ozdobników, udziwnień.  

 Elementy graficzne muszą być czytelne, a ich zadaniem jest wspomaganie tekstu.  

 Konsekwentnie stosuj kolory i czcionki. Pamiętaj, że kolorystyka i tło mają wspomagać 

prezentację, a nie dominować.  

 Wykorzystuj stopniowanie - tzn. wyświetlaj kolejne elementy slajdu potrzebne do 

prezentacji.  

 Umieszczenie animacji w slajdzie służy objaśnianiu jakiegoś zjawiska lub uatrakcyjnieniu 

prezentacji. Przesadne używanie różnorodnych "sztuczek" dezorientuje słuchaczy.  

 Odbiorca zwraca największą uwagę na górną część slajdu, a szczególnie lewy górny róg.  

 Na zakończenie przedstaw podsumowanie - może to być jakiś cytat, sentencja, hasło.  

 Nie zapomnij, że prezentacja ma swojego autora. Napisz o tym na początku i na końcu 

prezentacji. Jeżeli decydujesz się umieścić swoje nazwisko bądź logo na każdym slajdzie, 

zadbaj, by nie był to główny element tego slajdu.  

 Pamiętaj o podaniu wszystkich źródeł wykorzystanych do prezentacji (autorów i tytułów 

cytowanych utworów, wykorzystanych materiałów ilustracyjnych, itp.) - podaj je zgodnie z 

normą.  
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Załącznik 4. 

Karta obserwacji „Co „mówi” wejście prezentera?”  

Zaznacz „X” swoje spostrzeżenia odnośnie prezenterów. 

Co pomyślałaś/łeś o 

prezenterze na podstawie 

jego wejścia na scenę? 

Prezenter 1 Prezenter 2 Prezenter 3 Prezenter 4 

Zestresowany, zagubiony, 

nieprzygotowany, prezentacja 

będzie nieprofesjonalna 

    

Zdenerwowany, pewnie 

będzie się gubił i mylił w 

prezentacji 

    

Dobrze przygotowany, jego 

prezentacja będzie 

profesjonalna 

    

Nieprzygotowany, ale będzie 

sprawiał wrażenie, że 

wszystko wie i potrafi 

    

Mowa ciała dopasowana do 

formy i tematu prezentacji 

    

Szanujący publiczność i swoje 

zadanie 

    

Lekceważący publiczność i 

swoje zadanie 
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Załącznik nr 5.  

Opis scenek do inscenizacji 

 

Scenka 1. 

Wyobraź sobie, że jesteś uczniem, który ma zaprezentować projekt „Skarby regionu 

świętokrzyskiego dobrem narodowym” w formie krótkiego wykładu wspomaganego 

prezentacją multimedialną. Zanim jednak to uczynisz, musisz wyjść na środek klasy. Aby 

dobrze zagrać rolę, zastosuj się do poniższego opisu wejścia prezentera nr 1. 

Uczeń jest zgarbiony, idzie bardzo wolno z pochyloną głową, wzrok ma utkwiony w 

podłodze. Po wyjściu na środek klasy splata ręce przed sobą i wciąż patrzy na swoje buty. 

 

 

Scenka 2. 

Wyobraź sobie, że jesteś uczniem, który ma zaprezentować projekt „Skarby regionu 

świętokrzyskiego dobrem narodowym” w formie krótkiego wykładu wspomaganego 

prezentacją multimedialną. Zanim jednak to uczynisz, musisz wyjść na środek klasy. Aby 

dobrze zagrać rolę, zastosuj się do poniższego opisu wejścia prezentera nr 2. 

Uczeń idzie wolno z podniesioną głową kołysząc się na boki, żuje gumę, ręce trzyma w 

kieszeniach.. Po wyjściu na środek klasy nie zmienia poprzedniego zachowania, a następnie 

rozgląda się po sali – „omiata ją spojrzeniem” przypatrując się uważnie niektórym osobom. 

 

 

Scenka 3. 

Wyobraź sobie, że jesteś uczniem, który ma zaprezentować projekt „Skarby regionu 

świętokrzyskiego dobrem narodowym” w formie krótkiego wykładu wspomaganego 

prezentacją multimedialną. Zanim jednak to uczynisz, musisz wyjść na środek klasy. Aby 

dobrze zagrać rolę, zastosuj się do poniższego opisu wejścia prezentera nr 3. 

Uczeń idzie bardzo szybko, prawie biegnie, wymachuje przy tym rękami. Wpada na środek 
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klasy, nerwowo rozgląda się po sali jakby kogoś szukając, a następnie chodzi w tę i z 

powrotem po scenie. 

 

 

Scenka 4. 

Wyobraź sobie, że jesteś uczniem, który ma zaprezentować projekt „Skarby regionu 

świętokrzyskiego dobrem narodowym” w formie krótkiego wykładu wspomaganego 

prezentacją multimedialną. Zanim jednak to uczynisz, musisz wyjść na środek klasy. Aby 

dobrze zagrać rolę, zastosuj się do poniższego opisu wejścia prezentera nr 4. 

Uczeń idzie wyprostowany, krokiem sprężystym. Wychodzi pewnie na środek klasy, patrzy 

na publiczność, lekko uśmiecha się, ręce trzyma wzdłuż ciała.  
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Załącznik 6.  

Karta  samoewaluacji  wykonawcy  projektu 

 

KARTA  SAMOEWALUACJI  WYKONAWCY  PROJEKTU 

 

Temat  projektu:  

 .............................................................................................................................. 

 

Nazwisko  i  imię: 

.............................................................................................................................. 

 

*) Uzupełnij : 

 

*) Pracowałam / pracowałem w zespole ........ osobowym 

 

*) Czy jesteś zadowolona / zadowolony z pracy z pracy w tym zespole? 

........................................................................................................................... 

Odpowiedź uzasadnij. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

1. Jakie czynności  wykonywałaś / wykonywałeś podczas realizacji projektu? 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 

2. Twój  wkład w pracę zespołu w procentach: 

......................................................................................................................... 

Odpowiedź uzasadnij. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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3. Co sprawiało Ci trudność podczas realizacji projektu? 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

 

4. Czego nauczyłaś się / nauczyłeś się podczas realizacji projektu? 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

5. Jaką ocenę wystawiłabyś/wystawiłbyś produktowi Waszego projektu? 

............................................................................................................................ 

Odpowiedź uzasadnij. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

6. Jaką ocenę wystawiłabyś/wystawiłbyś sobie za pracę podczas realizacji projektu? 

............................................................................................................................ 

Odpowiedź uzasadnij. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................
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Załącznik 7. 

Jak wykonać sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego 

 

1. Strona tytułowa 

Tytuł sprawozdania jest szczególnie ważny, ponieważ informuje czytającego o treści i celach 

projektu. Tytuł nie może być ani zbyt długi, ani zbyt krótki. Musi być jasny, precyzyjny i 

komunikatywny. Na stronie tytułowej powinno się również znaleźć nazwisko autora lub autorów 

projektu, czyli Twoje i Twoich kolegów, z którymi wspólnie wykonywaliście prace projektowe, 

oraz nazwisko nauczyciela koordynującego pracę nad projektem - nauczyciela, pod którego opieką 

wykonaliście projekt. 

2. Spis treści 

Umieszczenie spisu treści ma na celu pomóc czytającemu w zorientowaniu się w zawartości 

sprawozdania. Spis treści powinien być sporządzony po przygotowaniu sprawozdania i nadaniu 

numerów wszystkim stronom. Powinniście pamiętać o pozostawieniu czystej, numerowanej strony dla 

umieszczenia spisu treści. W pisemnych opracowaniach spis treści jest umieszczany na początku bądź na 

końcu pracy. Proponuję zamieszczanie spisu treści na początku, ponieważ wówczas czytający 

może od razu zapoznać się z zawartością pracy. Spis treści powinien zawierać ponumerowane tytuły 

rozdziałów i podrozdziałów oraz numery stron, np. 

Strona 

1. Streszczenie projektu .............................................................. 3 

2. Podziękowania ....................................................................... 4 

3. Wstęp ...................................................................................... 5 

3.1. Warunki projektu ............................................................ 5 

3.2. Procedury badań ............................................................. 6 

3.2.1. Badania ankietowe ............................................... 6 

3.2.2. Wywiady .............................................................. 6 

3.2.3. Obserwacje ........................................................... 7 

3.2.4. Konsultacje .......................................................... 7 

4. Odkrycia i informacje ............................................................. 8 

4.1. Opis zjawiska .................................................................. 8 
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4.2. Pozytywne aspekty zjawiska......................................... 10 

4.3. Negatywne aspekty zjawiska......................................... 12 

5. Wnioski ................................................................................ 14 

6. Zalecenia .............................................................................. 16 

7. Bibliografia ........................................................................... 18 

8. Załączniki ............................................................................. 19 

3. Streszczenie 

Ta część sprawozdania jest jedną z najważniejszych, ponieważ przedstawia, w 

skondensowanej formie, cele, warunki oraz podstawowe wnioski płynące z projektu. 

Streszczenie nie powinno być zbyt długie (do jednej strony A4), ponieważ wskazuje jedynie na 

najważniejsze aspekty projektu. Streszczenie powinno zaznajomić czytającego z wnioskami i 

zaleceniami projektu oraz stanowić spójną i zamkniętą całość. Można podzielić je na paragrafy 

odnoszące się do głównych części sprawozdania tak, aby przekazywało treści w jasny, dobrze 

zorganizowany i nie budzący wątpliwości sposób. 

Streszczenie sprawozdania piszemy po przygotowaniu całości raportu, aby nie pominąć 

żadnych istotnych kwestii. Streszczenie powinno być „sprawozdaniem w pigułce" i w sposób 

interesujący zachęcać do przeczytania całości sprawozdania. 

4. Podziękowania 

Przy wykonywaniu projektów często korzystacie z pomocy osób i instytucji, które poświęcają 

swój czas, aby udzielić informacji lub konsultacji potrzebnych do wykonania projektu. W tym 

miejscu sprawozdania należy podziękować im za okazaną pomoc, także w tym celu, aby można 

było korzystać z ich pomocy w przyszłości. Jeżeli wykorzystujecie w sprawozdaniu materiały 

innych osób, również powinniście wymienić te osoby w podziękowaniach. Nie zapomnijcie o 

podziękowaniach dla Waszego nauczyciela, pod którego kierunkiem wykonaliście projekt, oraz 

dla innych nauczycieli, którzy służyli Wam radą i pomocą. 

5. Wstęp 

Ta część sprawozdania powinna pokazać czytelnikowi, dlaczego zainteresowaliście 

się tematem projektu i dlaczego, Waszym zdaniem, wykonane prace są warte zainteresowania 

innych. We wstępie należy przedstawić problem, który jest tematem projektu, oraz dotychczasowe 

osiągnięcia lub niepowodzenia w jego rozwiązywaniu.  
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5.1. Warunki projektu 

Warunki projektu powinny precyzyjnie określać temat i cel projektu, czas jego wykonania oraz 

dla kogo sprawozdanie jest przeznaczone. Jeżeli np. projekt dotyczy biznesplanu małej firmy i 

konkretnie wskazuje przedstawiciela banku, jako tego, który podejmie decyzje o kredytowaniu 

przedsięwzięcia, to w tej części sprawozdania powinniście zamieścić informację, że jest ono 

przeznaczone dla banku itp. Warto także określić zakres przeprowadzonych badań oraz wymienić 

jakie aspekty problemu zostały przebadane i dlaczego. 

5.2. Procedury badań 

Ta część powinna przedstawić procedurę badań, jaką zastosowaliście w projekcie. Jest 

wiele metod zbierania informacji, jak korzystanie ze zbiorów biblioteki, analiza sporządzonych 

wcześniej sprawozdań, rejestrów i raportów, śledzenie prasy codziennej i fachowej, wywiad, 

obserwacja, eksperymenty, organizowanie spotkań, badania ankietowe bezpośrednie lub listowne 

itp. Jeżeli wykorzystaliście różnorodne metody badań, w tej części powinniście je wymienić, krótko 

opisać i uzasadnić, dlaczego zdecydowaliście się je wykorzystać. Warto zatem w trakcie wykonywania 

projektu sporządzać notatki, aby wykorzystać je przy pisaniu sprawozdania. 

6. Odkrycia i informacje 

Odkrycia i informacje stanowią jedną z najważniejszych, obok „Wniosków", części 

sprawozdania z projektu. Musi być ona dobrze zaplanowana, logicznie zorganizowana i powiązana. 

Możecie w tej części również wykorzystać różnego rodzaju rysunki, diagramy i tabele, aby w jak 

najpełniejszej i najbardziej przejrzystej formie przedstawić analizowany problem. Powinniście 

zdecydować, które wykresy czy rysunki są niezbędne dla zrozumienia zawartych w tekście 

informacji, a które mogą stanowić załączniki sprawozdania i być umieszczone na jego końcu. 

7. Wnioski 

W tej części powinniście odnieść się do założonych celów projektu oraz przedstawić, jakie 

wnioski płyną z przeprowadzonych badań i eksperymentów. Nie należy wprowadzać we wnioskach 

nowych treści, a jedynie opierać się na tych, które zostały przedstawione w rozdziale „Odkrycia i 

informacje". Wnioski powinny być jasno i zrozumiale sformułowane i wprowadzić, jeżeli to 

konieczne, do rozdziału „Zalecenia". 

8. Zalecenia 
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Zalecenia zawierają sugestie, co należy zrobić, aby poprawić istniejącą sytuację. Zamieszczacie je 

w sprawozdaniu tylko wtedy, jeżeli są potrzebne. Natomiast jeżeli wnioski, do jakich doszliście 

wykonując projekt dowodzą, że istniejąca sytuacja jest satysfakcjonująca, zalecenia nie muszą być 

zamieszczane. Zalecenia powinny logicznie wiązać się z wnioskami oraz przedstawionymi odkryciami 

i informacjami. Ta część sprawozdania jest niezwykle ważna dla czytającego, ponieważ informuje go, 

w jaki sposób można rozwiązać problem. Dlatego powinna odnosić się do celu projektu oraz w 

przejrzysty sposób przedstawić drogi rozwiązania problemu i zalecenia do realizacji. Jeżeli np. 

tematem projektu była analiza kondycji szkolnego sklepiku i badania przeprowadzone wśród uczniów - 

klientów sklepiku wykazały, że proponowany asortyment nie zaspokaja potrzeb uczniów, a jednocześnie 

dokonana analiza sytuacji finansowej sklepiku wykazała, że jego zyski są niewielkie, to ten stan 

rzeczy jest podstawą dalszego rozumowania. Ponieważ grupa uczniów prowadząca sklepik 

chciałaby wypracować zysk, który zasiliłby ich fundusze na wycieczkę, we wnioskach zawarto 

sugestię, że sposób prowadzenia sklepiku powinien ulec zmianie. W rozdziale „Zalecenia" zawarto 

propozycje konkretnych działań, jakie powinni podjąć uczniowie dla poprawienia kondycji 

sklepiku i osiągnięcia założonego celu - dofinansowania wycieczki. 

9. Bibliografia 

Bibliografia powinna zawierać pełną listę materiałów źródłowych, które wykorzystano w 

pracach projektowych oraz przy opracowywaniu sprawozdania. W tekście sprawozdania 

powinniście umieścić „odsyłacze" do materiałów źródłowych, tak aby łatwo można było 

odszukać je w bibliografii. Pamiętajcie o zapisywaniu na bieżąco tytułów książek, opracowań, 

artykułów w czasopismach, nazw czasopism, nazwisk i imion autorów, dat wydania publikacji i 

nazw wydawnictwa, żebyście mogli podać w bibliografii pełną listę wykorzystanych publikacji. Nie 

dopuszczajcie do sytuacji, kiedy o tych danych zaczynacie myśleć dopiero pisząc sprawozdanie i nie 

możecie sobie przypomnieć, gdzie znaleźliście informację, na którą chcecie powołać się w tekście 

sprawozdania. 

10. Załączniki 

Dla jasności sprawozdania lepiej jest zamieścić w tekście ograniczoną ilość informacji w 

postaci tabel, zestawień, wykresów i materiałów pomocniczych, a ich pełną wersję podać w 

załącznikach, informując o tym w tekście sprawozdania, np. „zobacz załącznik nr 1". Ankiety, 

kwestionariusze, formularze, tabele, wykresy, rysunki, mapy, akty prawne, kosztorysy możecie 



 

 

 

TBF – Ku lepszej przyszłości – Edukacja jako miejsce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo

zamieścić w rozdziale „Załączniki", jeżeli logika zapisu nie wymaga ich umieszczenia w tekście. 

Pamiętajcie, że zbyt duży natłok materiałów dodatkowych zamieszczony w rozdziałach 

uniemożliwia jasne i rzeczowe zapoznanie się z treścią sprawozdania. Każdy załącznik powinien się 

zaczynać na nowej stronie oraz być wyraźnie zatytułowany na górze strony. 

 


