
Jak można włączyć projekt w realizację programu nauczania? Elementy 
przedsiębiorczości w podstawie programowej. 

 

 

“(...) Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: (...) 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i 
przedsiębiorczość; 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 
argumentowania i wnioskowania; (...) 

10)  wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz 
zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11)  kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; (...) 

Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole 
podstawowej to: (...) 

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

6) praca w zespole i społeczna aktywność; 

(...) Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma              
nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w             
środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja          
i zarządzanie projektami. 

Zastosowanie metody projektu, oprócz wspierania w nabywaniu wspomnianych wyżej         
kompetencji, pomaga również rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz          
umożliwia stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych,        
organizacyjnych lub metodycznych. 

Metoda projektu zakłada znaczną samodzielność i odpowiedzialność uczestników, co stwarza          
uczniom warunki do indywidualnego kierowania procesem uczenia się. Wspiera integrację          
zespołu klasowego, w którym uczniowie, dzięki pracy w grupie, uczą się rozwiązywania            
problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także wzmacniają         
poczucie własnej wartości. Metoda projektu wdraża uczniów do planowania oraz organizowania           
pracy, a także dokonywania samooceny. Projekty swoim zakresem mogą obejmować jeden lub            
więcej przedmiotów. Pozwalają na współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz na           
zaangażowanie rodziców uczniów. 

Projekty mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo. Uczniowie podczas pracy nad           
projektami powinni mieć zapewnioną pomoc nauczyciela – opiekuna. Nauczyciele korzystający z           
metody projektu mogą indywidualizować techniki pracy, różnicując wymagania. (...) 



Cele kształcenia – wymagania ogólne (...) 

II. W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga: 

       1. umiejętność rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć oraz nazywania ich; 

      2. umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć innych osób; potrzebę 
tworzenia relacji; 

      3. umiejętność przedstawiania swych emocji i uczuć przy pomocy prostej wypowiedzi ustnej lub 
pisemnej, różnorodnych artystycznych form wyrazu; 

      4. świadomość przeżywanych emocji i umiejętność panowania nad nimi oraz wyrażania ich w 
sposób umożliwiający współdziałanie w grupie oraz adaptację w nowej grupie; (...) 

      6.    umiejętność uświadamiania sobie uczuć przeżywanych przez inne osoby z jednoczesną próbą 
zrozumienia, dlaczego one występują, a także różnicowania form ich wyrażania w zależności od 
wieku; (...) 

      III. W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga: (...) 

5. umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w 
małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii; (...) 

  

IV. W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga: 

  

      1. potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego 
myślenia; (...) 

6. umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich 
rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywania problemów; (...) 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe: (...) 

III. Edukacja społeczna: 

1.   Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń: (...) 

10)  wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera zespołu i 
komunikuje się za pomocą nowych technologii.” 

 

 

 Zgodnie z podstawą programową z roku 2017 


