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1. Wstęp

Celem tego artykułu jest zaprezentowanie rezultatów pracy uczestników czterotygodniowego

kursu organizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2016 r. Szkoła Letnia poszerzyła swoją ofertę dydaktyczną o czterotygodniowy program,

podczas  którego  studenci  przez  trzy  tygodnie  uczęszczali  na  poranne  zajęcia  językowe i

popołudniowe  wykłady  w  Krakowie,  a  ostatni,  czwarty  tydzień  spędzili  w  uzdrowisku

Szczawnica. Nowa formuła nie polegała jedynie na zmianie miejsca pracy. Nauka w górskim

kurorcie miała bowiem przyjąć formę pracy projektowej. 

Przed  zespołem  lektorskim  pracującym  na  kursie  stanęła  konieczność  stworzenia

programu, który w sposób spójny wiązałby trzytygodniowe zajęcia odbywające się w klasach

z planowaną pracą projektową w Szczawnicy. Musieliśmy określić cele, działania uczących

się,  treści  nauczania  oraz  odpowiednio  zaplanować  pracę  w  grupach.  Zależało  nam  na

autentycznej  współpracy  uczących  się.  Obawialiśmy  się,  że  zaangażowanie  44  kursantów

będących  na  różnych  poziomach  zaawansowania  i  określenie  celów  adekwatnych  do  ich

uzdolnień,  możliwości  i  zainteresowań  będzie  nie  lada  wyzwaniem.  Finalnym produktem

naszych działań miał się stać blog, który jako przestrzeń pedagogiczna okazał się doskonałym

narzędziem  współpracy  uczących  się  i  znacząco  wpływał  na  motywację  studentów  oraz

atrakcyjność kursu.

W tym miejscu należy podkreślić, że autorką inicjatywy nauczania metodą projektu

była koordynatorka kursu – Weronika Rodzińska, a wdrożenie pomysłu w życie było owocem

współpracy pięciu lektorów: Marzeny Baran, Sylwii Kisielicy, Norberta Nowaka, Weroniki

Rodzińskiej i Agaty Szybury.

Praktyczne pomysły i rozwiązania poprzedziła refleksja teoretyczna nad tym, czym

jest projekt i jakie założenia powinny przyświecać pracy o charakterze projektowym.
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2. Działanie w ujęciu pragmatystów. Niezmienne prawdy pedagogiczne Celestyna

Freineta i konstruktywistyczne teorie uczenia się

U  podstaw  naszych  rozważań  musiało  się  znaleźć  pojęcie  działania jako  czynności

wymagającej aktywnego zaangażowania uczących się. Jest to kluczowy termin pedagogiki

pragmatyzmu kojarzonej  przede  wszystkim z  Johnem Deweyem. Uważał  on,  że  zarówno

punktem wyjścia, jak i punktem dojścia każdej wiedzy jest doświadczenie, dlatego uczenie się

powinno być oparte na działaniu, bowiem „gram doświadczenia waży więcej niż tona wiedzy

teoretycznej”  (Dewey  1972:  199).  Co  ważne,  w  pragmatycznym  ujęciu  nauczania

doświadczenie rozumiane jest nie tylko jako aktywne podejmowanie działań, ale także jako

rozbudzanie postawy refleksyjnej, dzięki której uczący się rozumie, dlaczego dany problem

należy  rozwiązać  w  określony  sposób  i  jakie  będą  tego  konsekwencje.  Dewey  zalecał

traktowanie  treści  nauczania  nie  jako  „ustalonych  faktów”,  lecz  jako  źródeł  projektów  i

problemów do rozwiązania, a klasa powinna być „miniaturową wspólnotą społeczną, której

ścisłe współoddziaływanie łączy się z innymi,  pozaszkolnymi doświadczeniami jednostek”

(Dewey 1972: 492). 

Koncepcja  pedagogiczna  Deweya  łączy  w  sobie  postulat  indywidualizmu

pedagogicznego  oraz  edukacji  bazującej  na  wymianie  doświadczeń  uczestników  danej

wspólnoty.  Dewey  przestrzegał  przed  nauczaniem  dążącym  do  „zuniformowanej

przeciętności”, ponieważ każda jednostka w zależności od uwarunkowań osobowościowych i

kontekstu  uczenia  się  inaczej  pojmuje  i  przyswaja  daną  wiedzę.  Nauczanie  powinno

zapewniać  rozwój  indywidualny  jednostki,  która  w  sposób  swobodny,  ale  jednocześnie

odpowiedzialny będzie współdziałać z innymi (Melosik 2003: 312–315).

Echa poglądów Deweya na edukację,  a więc postrzeganie uczenia się jako wyniku

doświadczenia i działania, odnajdujemy na stronach Europejskiego systemu opisu kształcenia

językowego.  W   dokumencie  tym  autorzy  charakteryzują  przyjęte  do  opisu  uczenia  się,

nauczania i oceniania podejście jako zadaniowe, w którym:

Zarówno  uczących  się,  jak  i  użytkowników  języka  postrzega  się  przede  wszystkim  jako
aktywne  „jednostki  społeczne”,  czyli  członków  określonego  społeczeństwa,  mających  do
wykonania pewne zadania (nie tylko językowe), uwarunkowane kontekstem środowiskowym i
sytuacyjnym. […] Posługujemy się przy tym pojęciem „zadania”, jako że chodzi tu o działanie
realizowane  przez  jedną  lub  więcej  osób,  które  angażując  w  sposób  strategiczny  swoje
kompetencje,  zmierzają  do  ściśle  określonego  celu  komunikacyjnego.  Podejście,  którego
podstawą jest działanie, bierze zatem pod uwagę zarówno potencjał poznawczy, emocjonalny i
decyzyjny człowieka, jak też i pełną gamę specyficznych dla niego i stosowanych przez niego w
życiu społecznym umiejętności (ESOKJ 2003: 20).
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Implikacje dydaktyczne takiego sposobu ujmowania  działania to postulat nauczania,

którego  bazę  stanowi  postawa  aktywności,  poszukiwanie  treści  związanych  z  życiem

pozaszkolnym i prezentowanie ich w formie projektów lub problemów do rozwiązania oraz

rozwijanie kompetencji uczących się z poszanowaniem  różnic indywidualnych i czerpaniem

z nich podczas pracy opartej na współdziałaniu.

Drugim  źródłem  refleksji  były  „niezmienne  prawdy  pedagogiczne”  C.  Freineta.

Chociaż  jego  przemyślenia  dotyczyły  przede  wszystkim  edukacji  przedszkolnej  i

wczesnoszkolnej,  można  w  nich  dostrzec  elementy  niezbędne  w  nauczaniu  dorosłych  za

pomocą  metody  projektowej.  Freinet  uważał,  że  u  uczniów  należy  kształtować  trzy

podstawowe  cechy:  postawę  krytyczną,  inicjatywę  i  solidarność  w  koegzystencji  i

współdziałaniu  (Sztobryn  2003:  356–357).  Te  cele  można  osiągnąć,  stosując  30

„niezmiennych  prawd  pedagogicznych”  Freineta,  które  choć  po  raz  pierwszy  zostały

opublikowane w 1964 r., nie straciły na aktualności. Dla celów tego artykułu posłużymy się

tylko kilkoma z nich:

– Nikt nie lubi, żeby mu cokolwiek narzucać.
– Nikt nie lubi działać na próżno, to znaczy wykonywać czynności robota, podporządkowywać
się myślom zaprogramowanym, w których sam nie bierze udziału. 
– Praca powinna być umotywowana.
– Uczeń nie odczuwa zmęczenia przy takiej pracy, która związana jest z jego życiem i jest
niejako funkcjonalna.
– Uczeń nie lubi pracy zbiorowej, której wszyscy muszą się podporządkować. Lubi on pracę
indywidualną lub w obrębie wspólnoty.
– Życie w klasie zakłada współdziałanie – tzn. zarządzanie życiem i pracą w klasie przez jej
uczestników razem z nauczycielem (Freinet 1993: 9, 14–15, 24, 28, 31).

Freinetowskie zasady pedagogiczne wynikają z przekonania,  że wszelkie ćwiczenia

bez celu lub dla celów, które nie obchodzą uczniów, powinny zostać zastąpione możliwością

swobodnego  wyboru  zadań  w  obrębie  danych  tematów.  Wysiłek,  który  jest  niezgodny  z

potrzebami  i  zainteresowaniami  uczących  się,  jest  odczuwany  jako  niezwykle  uciążliwy.

Natomiast praca nad czymś, co kogoś interesuje lub co jest komuś potrzebne, daje większą

satysfakcję.  Freinet  uważa,  że  skoro  każdy  uczeń  jest  inny,  praca  klasowa nie  może  się

opierać na wykonywaniu przez wszystkich tych samych czynności w dokładnie tym samym

czasie.  Należy  na nowo zdefiniować pracę  zespołową, w której  każda jednostka  powinna

zachować maksimum swej indywidualności, służąc nią wspólnemu celowi grupy. Natomiast

praca nauczyciela nie może się ograniczać do biernej obserwacji działalności grupy. Powinien

on włączać się w jej pracę, pomagając jako ekspert (Freinet 1993: 9–31). 

Ostatnią  bazę  teoretyczną  naszych  rozważań  o  metodzie  projektów  stanowiły

konstruktywistyczne  teorie  uczenia  się.  Takie  ujęcie  procesu  uczenia  się  odpowiada  na

3



pytanie, w jaki sposób wiedza jest tworzona w umyśle jednostki i społeczeństwa. Punktem

wyjścia  tych teorii  jest  twierdzenie,  że wiedza jest  aktywnie konstruowana przez podmiot

poznający, a dochodzenie do wiedzy polega na procesie adaptacyjnym, w którym dochodzi do

organizacji  doświadczanej  rzeczywistości.  Uczący  się  nie  jest  pasywnym  odbiorcą

wiadomości,  lecz  budowniczym  swojej  osobistej  wiedzy.  Ta  „budowa”  może  wyglądać

zupełnie  inaczej  u  każdego  z  uczących  się,  ponieważ  przebieg  procesu  przetwarzania

informacji docierających do umysłu jest uzależniony od uprzednich doświadczeń, oczekiwań,

celów i emocji jednostki (Gofron 2013: 161).

Często  przywoływaną  odmianą  konstruktywistycznych  teorii  uczenia  się  jest

konstruktywizm społeczno-kulturowy Lwa Wygotskiego. Podstawową myślą w tej koncepcji

jest  akcentowanie  roli  działań  społecznych w rozwoju umysłowym jednostki.  Uczenie  się

następuje dzięki interakcjom z rodzicami, nauczycielami,  ekspertami, rówieśnikami,  którzy

mają określone kompetencje. Wszelkie umiejętności i wiedza najpierw pojawiają się podczas

współpracy  i  procesu  negocjacji  znaczeń  z  innymi  (Gofron  2013:  162).  Jednym  z

najważniejszych pojęć tego podejścia jest strefa najbliższego rozwoju określana jako

różnica między poziomem rozwiązywania zadań dostępnych pod kierunkiem i przy pomocy
osoby kompetentnej a poziomem rozwiązywania zadań dostępnych w samodzielnym działaniu.
Strefa  najbliższego rozwoju określa  różnicę pomiędzy kompetencją  wspieraną z  zewnątrz  a
kompetencją pozbawioną takiego wsparcia (Filipiak 2011: 16).

Rola rodzica, nauczyciela, eksperta polega na budowaniu pomocnego „rusztowania”,

czyli  wsparcia  udzielanego  w  interakcji.  „Budowanie  rusztowania”  pozwala  uczniowi

wykonać dane zadanie z pomocą kompetentnego partnera w sytuacji, gdy nie potrafi jeszcze

uczynić tego samodzielnie.

Konstruktywistyczne  teorie  uczenia  się  przypisują  nauczycielowi  rolę  wrażliwego

obserwatora, którego zadaniem jest dopasowanie przestrzeni pedagogicznej, treści nauczania i

zadania do możliwości i potrzeb uczących się. Nauczyciel tworzy warunki do odpowiedniego

typu interakcji – najpierw prowadzi ucznia, później pozwala mu zrobić coś pod jego okiem,

by  w  końcu  dać  mu  całkowitą  swobodę  i  niezależność.  Jego  zadaniem  jest  stopniowe

usuwanie się w cień, by umożliwić uczniom samodzielną pracę. Uczenie się następuje we

współpracy i  interakcji,  w której  bardziej  kompetentni  udzielają  pomocy słabszym.  Takie

spojrzenie na uczenie się stawia pracę klasową w innym świetle, ponieważ poprzez dialog

wszyscy członkowie grupy mogą się uczyć od siebie nawzajem.

3. Projekt – czym jest i czym się charakteryzuje?

W tym miejscu należy odpowiedzieć na pytanie, czym jest projekt i czym się charakteryzuje. 
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John Dewey w wydanej w 1916 r. publikacji  Demokracja i wychowanie postulował

stosowanie  metody  doświadczenia  kształtującego,  w  której  uczący  się  sam  znajduje

zagadnienie, nad którym będzie pracował. Istotne jest to, że zagadnienie musi mieć charakter

problemowy. Uczący się powinien posiąść jakąś wiedzę, aby móc ten problem rozwiązać. W

późniejszych pracach Deweya pojawia się pojęcie  metody projektu, w której materiał musi

być powiązany z konkretnym problemem, praca następuje we współpracy między uczniami i

nauczycielem,  a  myślenie  i  działanie  są  powiązane,  ponieważ  zdobywana  wiedza  jest

stosowana w praktyce (Niemiec-Knaś 2011: 19).

W kontekście nauczania języków obcych pracę projektową można definiować jako

otwartą formę pracy, w ramach której uczący się rozwijają kompetencję komunikacyjną i są
aktywni  bez  bezpośredniego  kierownictwa  nauczyciela  […],  przy  czym  zakres  działań
określony zostaje w fazie planowania i przekracza granice czasowe i przestrzenne danej lekcji
(Karpeta-Peć 2008: 65).

Śledząc rozważania teoretyczne różnych badaczy na temat projektu jako formy pracy,

można się pokusić o stworzenie następującej listy cech tej metody. Otóż projekt:

– składa się z sekwencji zadań skoncentrowanych wokół danego tematu;

– jest kompleksowy i długoterminowy;

– może być realizowany w ciągu kilku zajęć, przez cały semestr lub rok szkolny;

– jest ukierunkowany na konkretny produkt (stworzenie strony internetowej, przygotowanie

podróży, redagowanie gazety szkolnej, napisanie mini-przewodnika, nagranie krótkiego

filmu, wykonanie plakatu itp.);

– zazwyczaj wykonywany jest w parach lub małych grupach;

– opiera się na autentycznym działaniu i współpracy uczących się;

– realizuje filozofię całościowego i samodzielnego uczenia się;

– dotyczy wielu dziedzin wiedzy;

– umożliwia przeżywanie i doświadczanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach realnego życia;

– otwiera przestrzeń realizacji konstruktywistycznego modelu uczenia się;

– wspiera kreatywność i autonomię uczących się;

– zwiększa aktywność uczących się, którzy przejmują odpowiedzialność za uczenie się;

– uczy organizacji pracy i zwiększa samoświadomość uczących się;

– jest ukierunkowany na potrzeby, zainteresowania i możliwości uczących się;

–  stwarza  szansę  rozwoju  i  ewaluacji  kompetencji  ogólnych  oraz  kompetencji

socjolingwistycznej;

– odwołuje się do interkulturowości;
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– może z powodzeniem być wykorzystywany na gruncie zajęć o charakterze kulturowym

(zob. Gębal 2010: 113–117; Janowska 2011: 154–160; Karpeta-Peć 2008: 66; Niemiec-

Knaś 2011: 23–26; Nunan 2004: 133; Rosalska, Zamorska 2002: 82–89; Willis,  Willis

2007: 99–104.)

4. Blog „Chrząszcz w Szczawnicy” jako rezultat pracy metodą projektową

Uwzględniając  cechy  projektu  jako  formy  pracy  oraz  założenia  nauczania  opartego  na

aktywnym  działaniu  i  refleksji,  zespół  lektorski  postanowił  zaangażować  studentów  w

prowadzenie bloga, który byłby zbiorem wspomnień związanych z Krakowem i równocześnie

przewodnikiem  po  Szczawnicy.  Studenci  przez  trzy  tygodnie  pracowali  w  grupach,  do

których zostali zakwalifikowani na podstawie testu plasującego i rozmowy wstępnej. Zostali

podzieleni na 5 grup: dwie grupy A1 oraz po jednej na poziomie A2, B1 i C1. Postawiliśmy

sobie za cel przygotowanie językowe i  tematyczne do zadań czekających na studentów w

uzdrowisku. 

4.1. Etap przygotowania do pracy projektowej w grupie C1

W  grupie  zaawansowanej  znaleźli  się  młodzi  Amerykanie  i  Kanadyjczycy  o  polskich

korzeniach. Aby dobrze przygotować studentów do realizacji projektu, skoncentrowaliśmy się

na rozwijaniu  kompetencji  leksykalnej  i  gramatycznej  oraz  na produkcji  pisemnej.  Każde

zagadnienie  wprowadzane  było  jako  pewien  problem  do  rozwiązania.  Staraliśmy  się

postępować  wedle  modelu  faz  pracy  projektowej,  czyli  inicjowaliśmy  temat/problem,

dyskutowaliśmy nad propozycjami rozwiązania i opracowywaliśmy plan pracy (Karpeta-Peć

2008: 68–69).  Następnie uczący się pracowali  indywidualnie  lub zespołowo, by na końcu

jednostki lekcyjnej zaprezentować rezultat podejmowanych działań i dokonać ewaluacji.

4.2. Prowadzenie bloga w Krakowie

Studenci  każdej  grupy  byli  zobowiązani  do  regularnego  zamieszczania  postów na  blogu.

Każdy  tydzień  miał  swój  ogólny  temat  np.  „Wokół  Krakowa”.  Studenci  z  wyższych

poziomów (B1, C1) mogli  sami zdecydować, o czym chcieliby napisać w ramach danego

tematu. Na przykład przy ogólnym temacie „Wokół Krakowa” grupa C1 postanowiła opisać

przedmiot lub miejsce, które kojarzy im się z miastem. Niektórzy studenci opisywali Smoka

Wawelskiego, inni zakupioną w Sukiennicach pamiątkę, a jeszcze inni ulubiony bar mleczny.

Ustalenie  ogólnych tematów,  w ramach których każdy uczestnik  bez względu na poziom

zaawansowania mógłby się wypowiedzieć, było dla nas bardzo ważne, ponieważ budowało to

poczucie, że udział każdego studenta w tworzeniu blogu jest równie istotny. Już w trakcie

realizacji pierwszego tematu „O nas” studenci z grup na poziomie A przygotowywali proste
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autoprezentacje, studenci z grupy B1 pisali, kim lub czym chcieliby być przez jeden dzień, a

grupa  C1  pisała  charakterystykę  osoby  uczącej  się  języka  polskiego.  Zadaniem  każdego

lektora było takie przygotowanie studentów w zakresie słownictwa, gramatyki i różnych form

wypowiedzi  pisemnej,  by  w  ostatnim  tygodniu  mogli  aktywnie  brać  udział  w  finalnym

zadaniu, czyli tworzeniu atrakcyjnego przewodnika po Szczawnicy.

4.3. Przewodnik po Szczawnicy 

Podczas realizacji końcowego zadania grupy A pracowały razem, a osoby z grupy B1 i C1

utworzyły kilka trzy- lub czteroosobowych zespołów. Osoby z niższych poziomów zostały

poproszone o odnalezienie  ciekawych miejsc w uzdrowisku. Studenci wspólnie  wymyślali

pytania,  które  chcieliby  zadać  turystom  lub  mieszkańcom  Szczawnicy.  Niektórzy

proponowali,  o  co  chcą  zapytać,  a  inni  koncentrowali  się  na  poprawnym sformułowaniu

pytań.  Ponieważ  studenci  wiedzieli,  że  ich  subiektywny  przewodnik  będzie  dostępny  w

Internecie,  zależało  im  na  jak  najciekawszym  rezultacie.  W  związku  z  tym  postanowili

dopytać o atrakcje odpowiednie dla emerytów, rodzin z dziećmi, zakochanych oraz o to, co

można robić, kiedy jest brzydka pogoda. 

Grupy  z  wyższych  poziomów  nie  miały  żadnych  informacji  o  uzdrowisku.  Kiedy

studenci z niższych grup wrócili ze spaceru po Szczawnicy, relacjonowali wszystko grupom

wyższym.  Studenci  z  wyższych  poziomów  zdali  sobie  sprawę,  że  muszą  czasami

przeformułować pytania lub upewnić się, czy prawidłowo zrozumieli  intencje  wypowiedzi

osób z niższych poziomów. Tymczasem studenci z niższych poziomów zrozumieli, że są w

stanie porozumiewać się w języku polskim nie tylko z nauczycielem, ale także z Polakami i

innymi  osobami,  dla  których  język  polski  również  jest  językiem  obcym  lub  drugim.

Oczywiście porozumienie było osiągane tylko wtedy, gdy studenci z wyższych poziomów

cierpliwie słuchali, próbowali zrozumieć i pomagali mniej zaawansowanym osobom. 

Kiedy studenci z grup B1 i C1 uzyskali podstawowe informacje na temat uzdrowiska,

mogli zastanowić się nad tematami, które chcieliby dokładniej opracować. Jedna z grup od

razu zgłosiła, że chciałaby pójść do prawdziwej góralskiej karczmy. Studenci postanowili nie

tylko  spróbować tradycyjnych  dań,  ale  poprosili  o  pomoc  w zorganizowaniu  spotkania  z

właścicielem lokalu,  ponieważ chcieli  zrobić  z  nim wywiad.  Pomysł  został  podchwycony

przez  inną  grupę,  która  chciała  dowiedzieć  się  czegoś  więcej  o  Fundacji  Andrzeja

Mańkowskiego,  dzięki  której  Szczawnica  prężnie  się  rozwija.  Osoby o zainteresowaniach

literackich chciały wybrać się do Willi Marta, gdzie bywał Witkacy. Inna grupa postanowiła

dowiedzieć się, jakie wody lecznicze oferuje pijalnia w Szczawnicy i na jakie dolegliwości

one pomagają. 
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Praca lektorów przed rozpoczęciem kursu polegała na jak najdokładniejszym poznaniu

Szczawnicy  i  przewidzeniu  tematów,  które  mogłyby  się  pojawić  w  internetowym

przewodniku.  Dzięki  temu  podczas  trzytygodniowej  nauki  w  Krakowie  mogliśmy

wprowadzać zagadnienia tematyczne, takie jak: kuchnia polska, zdrowy styl życia, sport, oraz

formy  wypowiedzi  pisemnej,  takie  jak:  recenzja  kulinarna,  opis  przedmiotu  i  miejsca.

Oczywiście nie sposób przewidzieć wszystkiego, ale pomysły uczących się świadczą o tym,

że ich wiedza i umiejętności zdobyte podczas trzytygodniowej nauki zostały wykorzystane w

kreatywny  sposób.  Naturalnie  nie  obyło  się  bez  drobnych  konfliktów  w zespołach  i  nie

wszyscy  studenci  byli  całkowicie  usatysfakcjonowani  pracą  metodą  projektową,  ale

zdecydowana  większość  wykazywała  szczere  zaangażowanie,  chęć  współpracy  i  twórczą

postawę.

W  ciągu  całego  kursu  przyświecały  nam  zasady,  które  wypływają  z  założeń

pragmatyzmu  pedagogicznego,  niezmiennych  prawd  C.  Freineta  i  konstruktywistycznych

teorii uczenia się. Wierząc, że wiedza zdobyta w działaniu przynosi wiele korzyści, staraliśmy

się angażować studentów w podejmowanie różnorodnych działań, które były zgodne z ich

możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami. Wdrażaliśmy studentów w pracę grupową,

podczas której każdy miał prawo wyrażać swoje opinie, proponować różne rozwiązania, ale

jednocześnie każdy był za coś odpowiedzialny. Nasza pomoc polegała przede wszystkim na

przygotowaniu odpowiednich materiałów, podpowiadaniu pewnych rozwiązań w momentach

bezradności i udzielaniu wsparcia językowego. Utworzenie zespołów z połączenia grup B1 i

C1  pokazało  nam,  że  osoby,  między  którymi  istnieje  zasadnicza  różnica  stopnia

zaawansowania językowego, mogą skutecznie współpracować, ponieważ każdy student wnosi

pewne uzdolnienia  i  pomysły.  Te wszystkie  działania  zaowocowały ciekawym projektem,

którego  rezultaty  możemy  podziwiać  na  stronie  internetowej

http://www.chrzaszczwszczawnicy.blogspot.com.  Fragmenty  niektórych  postów

zamieszczamy w aneksie.

5. Podsumowanie – zalety metody projektów

W  ramach  podsumowania  można  się  zastanowić  nad  tym,  jakie  korzyści  wypływają  z

wykorzystywania  projektów  w  kształceniu  językowym.  Według  niektórych  badaczy  i

pedagogów metoda projektów „najpełniej otwiera przestrzeń realizacji konstruktywistycznego

modelu uczenia się”, czyli takiego, w którym uczący się poprzez własne działanie konstruują

wiedzę  o  świecie.  Otrzymują  szansę  na  podejmowanie  realnych  decyzji  dotyczących

kierunku,  dynamiki  i  treści  pracy,  dzięki  czemu  rozbudzana  jest  pasja  poznawania,
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odkrywania  i  dociekania  (Rosalska,  Zamorska  2002:  86–87).  Ponadto  rezultaty  wysiłku

uczących  się  nie  są  widoczne  od  razu,  dlatego  satysfakcja  po  wykonaniu  zadania  jest

nieporównywalnie większa.

Na  zakończenie  naszych  rozważań  należy  wyrazić  nadzieję,  że  metoda  projektów

(mimo  że  znana  już  od  dawna)  ma  szansę  zyskać  na  popularności  dzięki  potencjałowi

podejścia  zadaniowego.  Podstawowe  terminy  ESOKJ,  takie  jak:  „działania  językowe”,

„strategie”, „zadanie”, to nie tylko nowy paradygmat pojęciowy, ale przede wszystkim wyraz

filozofii,  wedle  której  uczący  się  jest  aktywną  jednostką  społeczną.  Celem  kształcenia

językowego staje się przygotowanie uczących się do stawiania czoła różnorodnym zadaniom

społecznym. Metoda projektów wydaje się doskonałą formą takiego przygotowania. 

Literatura

Chrząszcz w Szczawnicy:  http://chrzaszczwszczawnicy.blogspot.com (dostęp: 23 października

2016).

Dewey  J.,  1972,  Demokracja  i  wychowanie.  Wprowadzenie  do  filozofii  wychowania,
Wrocław.

ESOKJ:  Rada  Europy,  Europejski  system  opisu  kształcenia  językowego:  uczenie  się,
nauczanie, ocenianie, red. H. Komorowska, Warszawa 2003.

Filipiak E., 2011, Z Wygotskim i Brunerem w tle. Słownik pojęć kluczowych, Bydgoszcz.

Freinet C., 1993, Niezmienne prawdy pedagogiczne, Otwock.

Gębal P., 2010, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców, Kraków.

Gofron  B.,  2013,  Konstruktywistyczne  ujęcie  procesu  uczenia  się, „Periodyk  Naukowy
Akademii Polonijnej”, nr 1/7, s. 159–173.

Janowska I.,  2011,  Podejście  zadaniowe  do nauczania  i  uczenia  się  języków obcych.  Na
przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.

Karpeta-Peć  B.,  2008,  Otwarty,  aktywny,  samodzielny…  Alternatywne  formy  pracy.
Przewodnik dla nauczycieli języków obcych, Warszawa.

Melosik  Z.,  2003,  Pedagogika  pragmatyzmu, [w:]  Z.  Kwieciński,  B.  Śliwerski  (red.),
Pedagogika. Podręcznik akademicki 1, Warszawa, s. 307–323.

Niemiec-Knaś M., 2011, Metoda projektów w nauczaniu języków obcych, Kraków.

Nunan D., 2004, Task-based language teaching, Cambridge.

Rosalska M., Zamorska B., 2002, Teoretyczne podstawy projektów, [w:] B. Gołębniak (red.),
Uczenie metodą projektów, Warszawa, s. 82–89.

Sztobryn S., 2003,  Pedagogika Celestyna Freineta, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.),
Pedagogika. Podręcznik akademicki 1, Warszawa, s. 356–362.

Willis D., Willis J., 2007, Doing task-based teaching, Oxford.

9

http://chrzaszczwszczawnicy.blogspot.com/


Summary
“Chrząszcz w Szczawnicy”: A Few Comments on the Project Method as a Task-based

Form of Learning

Keywords:  action,  constructivist  theories  of  learning,  project  method,  Celestin  Freinet’s
pedagogy, task-oriented approach, pragmatism

The aim of this article is to present a blog called “Chrząszcz w Szczwanicy” as an outcome of
task-based learning. The project will be analyzed in terms of the philosophy of pedagogical
pragmatism, as well as Celestin Freinet’s rules of learning and the constructivist approach to
learning process. This paper shows the advantages of the project method as a task-based form
of learning.

ANEKS

1

1 W materiałach  pobranych  z  bloga  „Chrząszcz  w Szczawnicy”  pojawią  się  błędy  ortograficzne  i
interpunkcyjne popełnione przez autorów poszczególnych postów. Zgodnie z zaleceniami ESOKJ traktujemy
błędy językowe jako „przejawy interjęzyka, czyli uproszczonej, niedoskonałej wersji kompetencji docelowej”
(ESOKJ  2003:  134).  W  fazie  ewaluacji  projektu,  czyli  po  wykonaniu  zadania,  błędy  zostały  poddane
szczegółowej analizie i poprawie już po wstawieniu materiałów na stronę internetową, ponieważ zależało nam
na  autentyczności  pisemnych  wypowiedzi  uczących  się.  Uznaliśmy,  że  tego  typu  błędy  nie  zakłócają
komunikacji, lecz świadczą o obecnym stanie kompetencji językowej „blogerów”. 
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