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Projekt edukacyjny

• Projekt edukacyjny – metoda nauczania kształtująca wiele 

umiejętności oraz integrująca wiedzę z różnych dyscyplin 

(przedmiotów). Istotą metody projektów jest samodzielna praca 

służąca do realizacji określonego przedsięwzięcia (zadania lub 

problemu dydaktycznego i wychowawczego), w oparciu o wcześniej 

przyjęte hipotezy [Wikipedia]

• Projekt gimnazjalny 

Wykonanie projektu edukacyjnego podczas nauki w gimnazjum jest 

obowiązkowe od roku szkolnego 2010/11 (jeszcze 2 lata)

• Projekty edukacyjne w nowej podstawie programowej 

Zalecana jest praca metodą projektów z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (preambuła)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Projekt_edukacyjny


Trochę historii – Global Laboratory (1992 – 1997)

• Międzynarodowy program edukacyjny koordynowany przez 

Technical Education Research Centre, USA), w ramach którego 

szkoły wykonywały badania w ramach projektów dotyczących m.in. 

badania stanu środowiska w najbliższej okolicy

• Uczniowie wykonywali pomiary w terenie podzieleni na grupy 

zadaniowe

• Dane pomiarowe były analizowane podczas lekcji informatyki za 

pomocą arkusza kalkulacyjnego

• XXXV LO im. B. Prusa w Warszawie było zaangażowane w pomiary 

ozonu stratosferycznego za pomocą pełnokolumnowego

ozonometru – uczniowie porównywali wyniki swoich pomiarów 

z danymi naukowców (stacja w Belsku)



Trochę historii – publikacja PSNPP (2001)

http://psnpp.org.pl/

http://psnpp.org.pl/


Przykładowe tematy projektów edukacyjnych

http://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/54
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http://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/547


Konkurs na projekt przyrodniczy wspierany TIK

Projekty nagrodzone w roku szk. 2016/17

w konkursie Z technologią w świat nauki, 

organizowanym przez OEIiZK

• Badanie stanu środowiska w najbliższej

okolicy, SP nr 7 im. Orła Białego, Nowy Dwór Mazowiecki

• Kolektor słoneczny, SP nr 319, im. M. Kann, Warszawa

• Od czego zależy okres drgań wahadła matematycznego?, 

Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego, Warszawa

• Eksperymenty, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zielonej

• Kolonizacja Marsa, Gimnazjum nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. B. Prusa, Warszawa

http://ctn.oeiizk.waw.pl

http://ctn.oeiizk.waw.pl/


Przykłady projektów edukacyjnych w programach CEO

• Projekty realizowane w ramach programów CEO, np. Akademia 

Uczniowska, Szkoła z klasą, Weź oddech, …

https://wezoddech.ceo.org.pl/wez-oddech-na-mazowszu

https://wezoddech.ceo.org.pl/wez-oddech-na-mazowszu


Narzędzia TIK wspierające realizację projektów 

• Oprogramowanie do tworzenia wykresów i ich analizy 

• Czujniki cyfrowe i oprogramowanie do rejestracji, przetwarzania i 

analizy wyników pomiaru

• Aplikacje pomiarowe na urządzenia mobilne

• Oprogramowanie do  pomiarów na obrazach wideo (badanie ruchu 

metodą wideopomiarów), np. Tracker

• Interaktywne symulacje zjawisk przyrodniczych

• Filmy dydaktyczne

• Portale społecznościowe, narzędzia do współpracy

• Narzędzia do prezentacji wyników projektu



TIK i metody wspierające realizację projektów

http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/wq/wq.htm

http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/wq/wq.htm


WebQuest

http://rok-marii-sklodowskiej.blogspot.com/

http://rok-marii-sklodowskiej.blogspot.com/


Korzyści edukacyjne stosowania projektów w nauczaniu 

przedmiotów przyrodniczych i ścisłych

• Uczenie się „przy okazji”, podczas rozwiązywania jakiegoś 

problemu

• Rozwijanie zainteresowań badawczych uczniów

• Nauczanie kontekstowe

• Nauczanie interdyscyplinarne

• Doskonalenie umiejętności zastosowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w praktyce

• Doskonalenie metod pracy w zespole

• Współpraca, uczenie się od siebie nawzajem

• Doskonalenie umiejętności prezentacji



Gdzie szukać inspiracji?

• Portale edukacyjne, krajowe i międzynarodowe projekty

• Konferencje, warsztaty krajowe i międzynarodowe, szkolenia on-line

• Sieci współpracy nauczycieli (krajowe i międzynarodowe) 



Uniwersytet Cypryjski 2014 – Letni Klub Przyrodniczy 



• Europejska społeczność na rzecz nauczania przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych (STEM)

• Portal edukacyjny z wielojęzyczną bazą projektów

i zasobów dydaktycznych

• Szkolenia stacjonarne (warsztaty, konferencje)

i on-line (webinaria, kursy na Scientix Moodle)

http://scientix.eu

http://scientix.pl

http://scientix.eu/
http://scientix.pl/


INNOWACYJNE 
NAUCZANIE

ZASOBY 
EDUKACYJNE

WSPÓŁPRACA

Cele i działania społeczności Scientix



Projekty z partnerem / koordynatorem  
polskim w bazie Scientix



KonferencjePortal 
(rozpowszechnianie projektów)

Warsztaty

PublikacjeWspółpraca

pomiędzy projektami

Krajowe punkty 

kontaktowe i panel 

nauczycielski 



Stoisko projektu ICT for IST na konferencji

Scientix w Brukseli, 24 - 26.10.2014



OEIiZK – Przyjaciel SCIENTIX

Bruksela 19 – 21 czerwca 2015



Blog Scientix



http://www.scientix.eu/live/scientix-webinars

Webinaria

http://www.scientix.eu/live/scientix-webinars


W 24 językach 

UE,

w tym po polsku

Scientix Moodle – bezpłatne szkolenia on-line



http://www.scientix.eu/news/news-all/news-detail?articleId=575369

Targi BETT – styczeń 2017 

http://www.scientix.eu/news/news-all/news-detail?articleId=575369


Warsztaty Scientix w OEIiZK 26.04.2017



http://www.scientix.eu/news/news-all/news-detail?articleId=610033

Wydarzenia STEM w różnych krajach

http://www.scientix.eu/news/news-all/news-detail?articleId=610033


http://scientix.eu

http://scientix.eu/


http://www.scientix.eu/live/scientix-webinars

Bezpłatne szkolenia on-line

http://www.scientix.eu/live/scientix-webinars


http://scientix.eu

Tłumaczenie na zmówienie

http://scientix.eu/


http://www.scientix.eu/request-translation

http://www.scientix.eu/request-translation


http://scientix.eu

Wszystko na jednym portalu

http://scientix.eu/


Dołącz do Scientix!



Konferencje dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych - OEIiZK w Warszawie

• Konferencja i warsztaty Projekty przyrodnicze wspierane TIK,

inauguracja 3-ciej edycji konkursu Z technologią w świat nauki 

– 25 października 2017, godz. 16 - 19

Rejestracja http://www.oeiizk.waw.pl/kursy

• Warsztaty Scientix w OEIiZK – 15 listopada 2017, godz.  14:30 -19

Rejestracja wkrótce – http://scientix.pl

http://www.oeiizk.waw.pl/kursy
http://scientix.pl/


Dziękuję za uwagę

elzbieta.kawecka@oeiizk.waw.pl


