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 Opinie uczniów po realizacji projektu 

 

Zagłębienie w historię i kulturę Rzymu był niezwykle ciekawy. Mogliśmy dowiedzieć się więcej na 

różne tematy dotyczące życia starożytnych Rzymian. Myślę, że interesujące było też to, że 

poszczególne elementy projektu były przedstawiane w formie krótkich filmów, a nie tak jak zazwyczaj 

- w formie prezentacji. 

Dowiedziałam się różnych ciekawostek na temat życia oraz historii Rzymu. To, że musieliśmy 

wykonać film, przyniosło wiele korzyści rozwijających umiejętności komputerowe, co może być 

przydatne w późniejszym czasie. 

Jako twórczyni oceniam pracę moją oraz mojej partnerki do projektu na jak najbardziej udaną. Myślę, 

że stworzyłyśmy interesujący materiał zawierający ciekawe efekty i zdjęcia. Jako odbiorca jestem pod 

wrażeniem całego projektu, doceniam pracę kolegów oraz nauczycieli. Oglądanie poszczególnych 

części projektu było niezwykle pouczające. Nie narzekam, pracując zarówno online, jak i stacjonarnie. 

Tym razem brakowało kontaktu z odbiorcami i możliwych urozmaiceń. Jednak praca nad projektem 

komputerowo nie stanowiła większego problemu. 

Oliwia 

 

Warto zauważyć, jak jeszcze kilka lat temu prace na komputerze i prezentacje były rzadkością, czymś 

niezwykłym, a aktualnie stały się czymś standardowym i częstszym od niektórych innych form pracy. 

Dla mnie zawsze ciekawe jest to, że czasami, nawet, gdy prezentacja jest pouczająca i pozwala zdobyć 

nową wiedzę, to często cenniejszym doświadczeniem jest jednak umiejętność komunikacji i tej wiedzy 

przekazywania. 

Siebie jako odbiorcę oceniam.... hmmm. Myślę, że często niektórych szczegółów, nawet jeśli są to 

ciekawe informacje, niestety nie zapamiętujemy, ale zostaje w nas zasiane ziarno wiedzy i jeśli ktoś 

interesuje się tematem, to będzie dążył do pogłębienia wiedzy, właśnie dzięki prezentacji. 

Każda praca ma swoje plusy i minusy i nie da się jednoznacznie powiedzieć, bo jest to jednak aspekt 

subiektywny. Jeśli chodzi o mnie, to oczywiście krótkoterminowo zdecydowanie fajniej robi się projekt 

online, ale w perspektywie bycia nauczanym online przez dłuższy okres, zdecydowanie wolałbym jakiś 

projekt zrealizować stacjonarnie. Myślę, że nie wrócimy już do "normalności", tylko wejdziemy w 

nową normalność i powinniśmy nauczyć się działania hybrydowego. 

Myślę, że dobrze są aktualnie prowadzone zajęcia i projekty, i są w nich utrzymane standardy 

technologiczne. Jedyne co, myślę, warto dodać, to że gdy pojawi się jakaś nowa technologia, albo 

jakieś nowe narzędzie, to warto od razu się tego uczyć, razem z młodzieżą, by nie odstawać 

technologicznie od młodszego pokolenia. Jednak nasza edukacja bardzo długo opierała się przed 

postępem technologicznym, a gdy przyszła chwila kryzysu, ci, którzy nie uczyli się technologii na 

własną rękę, zostali zmuszeni do przyspieszonego kursu i spowalniali i ograniczali jednak uczniom 

naukę. Aktualnie jest to bardzo abstrakcyjne myślenie, ale myślę, że to bardzo prawdopodobne, że ja 

i moi rówieśnicy będziemy uczyć swoje dzieci bezwzrokowego pisania na klawiaturze, a nie pisania 

szlaczków na kartce i uważam, że nie powinniśmy się przed tym opierać, czy tego demonizować, a 

edukować się i dostosowywać do aktualnych standardów 

Igor 

 

W pracy nad projektem najbardziej interesujący był temat i ujęcie go w nieszablonowy sposób. Temat 

został zgłębiony w postaci ciekawostek i opisów wydarzeń mniej popularnych, które jednak miały 

duży wpływ na historię Rzymu. Zaskoczył mnie ranking 7 wspaniałych i potrawy z wieloletnią historią, 

które nawet dziś goszczą na stołach. Jako twórca cieszę się z końcowego efektu, ponieważ próba 

swoich sił w montowaniu i nagrywaniu filmu udała się. Jako odbiorca z zaciekawieniem słuchałam i 

podziwiałam umiejętności moich kolegów w łączeniu sztuki, informacji i informatyki. Z pewnością 

wolałabym mieć rzeczywisty kontakt z rówieśnikami i łatwiejsze byłoby wykonanie projektu 

stacjonarnie.  

Justyna 
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Zdecydowanie najciekawszą rzeczą było zgłębianie tematu i dowiadywanie się nowych i przede 

wszystkim innych, czasem wychodzących poza materiał podręcznika, rzeczy. Myślę, że nauczyłam się 

selekcji materiału i tego, w jaki sposób opowiadać o danym temacie by był przystępny i interesujący 

dla odbiorców. Uważam się za dobrego odbiorcę, słucham uważnie i staram się zapamiętywać jak 

najwięcej informacji pojawiających się w trakcie projektu. Natomiast jako twórcy brakuje mi jeszcze 

wielu umiejętności, które pomogą opanować sztukę tworzenia ciekawych projektów. Myślę, że mimo 

wszystko lepiej pracuję się przy projekcie realizowanym online. Ogranicza to stres i tremę związaną 

z prezentacją, ale równocześnie odbiera radość z doświadczania prezentowanych treści na żywo. 

Julia 

 

Projekt został przeprowadzony należycie, w sposób ciekawy i przystępny dla odbiorcy. Poruszał 

różnorodne, interesujące tematy. Większość z nich została zaprezentowana w oryginalny sposób za 

pomocą filmów, które stanowią trwały ślad po projekcie. Liczę na to, że zostanie zaprezentowany 

większej grupie odbiorców, szczególnie klasom pierwszym. 

Bartek 


