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NAUCZANIE

1. Jak mobilizowaæ uczniów?

Jak wykazuj¹ badania, coraz wiêcej dzieci ma trudnoœci ze skupieniem uwagi.
Miêdzy innymi z tego w³aœnie powodu nauczanie jest teraz trudniejsze ni¿ kie-
dykolwiek. Wielu nauczycieli próbuje radziæ sobie z tym problemem, staraj¹c
siê zmieniæ lekcje w spektakl teatralny, w którym pe³ni¹ rolê aktora, aby w ten
sposób przykuæ uwagê uczniów. S¹dzê, ¿e nie jest to jedyna droga. Mo¿na po-
móc uczniom w æwiczeniu koncentracji, tworz¹c atmosferê sprzyjaj¹c¹ nauce,
w czym s¹ pomocne proponowane w tym rozdziale metody.

Lekcje mobilizuj¹ce uczniów do du¿ego zaanga¿owania, oznaczaj¹ dok³adnie
to, co okreœla ich nazwa: s¹ to zajêcia, które zmuszaj¹ uczniów do aktywnego
udzia³u1. Mo¿na to osi¹gn¹æ za pomoc¹ jednej z czterech podstawowych metod:
1.1. Uk³ad lekcji, mobilizuj¹cy do pracy;
1.2. Szybkie tempo;
1.3. Nauczanie warstwami, a nie porcjami;
1.4. Ró¿norodnoœæ kontrolowana.

Te cztery strategie w naturalny sposób uzupe³niaj¹ siê i trudno je od siebie
oddzieliæ bez obni¿enia ich skutecznoœci. Wyjaœniaj¹c, to na czym one polegaj¹,

1 Dla uproszczenia w dalszym ci¹gu u¿ywam terminu „¿ywe lekcje” (przyp. t³um.).
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wspominam te¿ o innych metodach, które bardziej szczegó³owo przedstawiê
w dalszej czêœci ksi¹¿ki.

Metoda 1.1. Uk³ad lekcji mobilizuj¹cy do pracy
Opis. Zajêcia przebiegaj¹ p³ynnie, przy du¿ym zaanga¿owaniu uczniów i s¹ interesuj¹ce.
Cel. Wci¹gniêcie uczniów w proces uczenia siê w naturalny sposób, bez stosowania nagród
i kar.

Lekcja toczy siê w szybko. Nie widaæ na niej objawów sennoœci lub znudzenia.
Uczniowie dostosowuj¹ siê do tempa pracy i zawsze maj¹ coœ do zrobienia.
Nauczyciel rzadko zwalnia, nawet jeœli wiêkszoœæ klasy nie opanowa³a jeszcze
w pe³ni omawianego materia³u. ¯ywe lekcje czêsto wi¹¿¹ siê z powtarzaniem
czêœci tematu z dnia na dzieñ, dziêki czemu uczniowie maj¹ okazjê utrwaliæ
materia³. Lekcje s¹ urozmaicone, jest wiêc szansa, ¿e coœ przykuje uwagê uczniów.

Zale¿nie od celu, jaki chce siê osi¹gn¹æ, zazwyczaj podczas jednej lekcji trzeba
stosowaæ kilka ró¿nych technik. Na przyk³ad, gdy w pewnym momencie ocze-
kujesz od uczniów g³êbszego namys³u, musisz ich do tego sk³oniæ. Jeœli chcesz,
by uczniowie przyswoili sobie nowe pojêcia, powinieneœ wiedzieæ, jak to osi¹-
gn¹æ. Liczne techniki nauczania, przedstawione w tej ksi¹¿ce mog¹ ci pomóc
w realizowaniu tych ró¿norodnych celów.

Oto cztery przyk³ady organizacji ¿ywej lekcji. Ka¿dy z nich oczywiœcie mo¿na
dostosowaæ do ró¿nych poziomów nauczania oraz do ró¿nych przedmiotów.

Plan ¿ywej lekcji 1. PISANIE – WYMIANA – PODSUMOWANIE

Metody do zastosowania podczas ¿ywej lekcji
1. Pytanie – wszyscy pisz¹. Zadaj uczniom pytanie, które zmusi ich do zastano-

wienia. Poproœ o zapisanie odpowiedzi, np.: Co wszyscy wiemy o planetach
i gwiazdach? Na jakiej podstawie mo¿emy stwierdziæ ró¿nice miêdzy g³upim
a odwa¿nym zachowaniem?

2. Szybka wymiana zdañ. Kiedy widzisz, ¿e trzech lub czterech uczniów skoñ-
czy³o pisaæ, powiedz g³oœno: Dokoñczcie zapisywan¹ w³aœnie myœl. Nie czekaj
na resztê. Utrzymuj tempo. Uczniowie szybko naucz¹ siê, ¿e w tego rodzaju
æwiczeniach nie chodzi o to, ¿eby zapisaæ wszystko, o czym siê pomyœla³o.
Poproœ kilka osób, by podzieli³y siê z klas¹ swoimi przemyœleniami. Zachêæ
do dyskusji, pytaj¹c, kto chce pierwszy zabraæ g³os. Nie pozwól, aby dysku-
sja przeci¹ga³a siê zbyt d³ugo. Kiedy poczujesz, ¿e zaanga¿owanie s³abnie,
przejdŸ do dalszej czêœci zajêæ. Krótka i szybka dyskusja jest lepsza od roz-
wlek³ych rozwa¿añ.

3. Wymiana w parach. Poproœ uczniów, aby w parach porozmawiali o swo-
ich notatkach. Pozwól im swobodnie dobraæ siê w pary, pomagaj tylko tym,
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którzy sobie nie radz¹ z wyborem. Uczniowie powinni nabieraæ wprawy w sa-
modzielnym organizowaniu lekcji. Og³oœ, ¿e maj¹ kilka minut na wymianê
opinii. Rozpocznij pracê mówi¹c, jak na wyœcigach: Zaczynamy! Podgrzewaj
atmosferê. Gdy zauwa¿ysz, ¿e dwie lub trzy pary skoñczy³y, powiedz: Jeszcze
tylko krótka chwila albo Skoñczcie tylko zaczêt¹ myœl. Nastêpnie stanowczo po-
proœ o powrót na swoje miejsca. Nie przejmuj siê tym, ¿e niektórzy uczniowie
dopiero zaczêli przedstawiaæ swoje przemyœlenia. Po jakimœ czasie zorientuj¹
siê, ¿e nie dajesz im czasu na pogawêdki i naucz¹ siê szybko w³¹czaæ do
dyskusji.

4. Uwa¿ne s³uchanie wyk³adu. Nie czekaj¹c, a¿ uczniowie ucisz¹ siê i uspo-
koj¹ (¿eby utrzymaæ ich uwagê trzeba d z i a ³ a æ; c zeka n i e nie ma w sobie
niczego z dzia³ania), zapytaj: Kto podzieli siê z nami tym, o czym przed chwil¹
rozmawia³ ze swoim partnerem? Aby to pytanie, którym zazwyczaj rozpoczyna
siê dyskusjê, wykorzystaæ jako etap przejœciowy do metody uwa¿ne s³uchanie
wyk³adu, zamknij dyskusjê stwierdzeniem w rodzaju: A oto parê moich prze-
myœleñ. Powiedz to takim tonem, ¿eby przywo³aæ do porz¹dku tych uczniów,
którzy jeszcze nie wrócili na miejsce. Nie powtarzaj tego, co powiedzia³eœ.
Nie irytuj siê. Daj uczniom szansê, by nauczyli siê dostosowywaæ do twojego
szybkiego tempa. Mów tylko do czasu, gdy ich uwaga pozostaje skupiona.
Kiedy poczujesz, ¿e za chwilê przestan¹ s³uchaæ, przejdŸ do innej metody.

5. Mo¿liwoœci dalszego dzia³ania. Mo¿esz zastosowaæ metodê pytanie, wszyscy
pisz¹ i powiedzieæ: Wyjaœniliœmy ju¿ sobie ró¿ne sprawy. Macie teraz chwilê na
zrobienie notatek albo rysunku zwi¹zanego z tematem naszej dyskusji. Mo¿esz te¿
powróciæ do metody szybka wymiana zdañ: Czy ktoœ chce opowiedzieæ o swojej
reakcji na to, co do tej pory robiliœmy albo podzieliæ siê z nami innymi przemyœleniami?
Mo¿esz te¿ przez chwilê robiæ z uczniami coœ innego.

6. Zdania podsumowuj¹ce. Pod koniec lekcji zawieœ na tablicy kartkê, na której
s¹ zapisane pocz¹tkowe czêœci zdañ:
• Dowiedzia³em siê, ¿e…
• Zdziwi³o mnie, ¿e…
• Zaczynam siê zastanawiaæ…
• Uprzytomni³em sobie…
• Czujê, ¿e…
• Myœlê, ¿e bêdê…

Zakoñcz lekcjê, mówi¹c: Zastanówcie siê nad tym, co do tej pory robiliœmy.
Spróbujcie zapisaæ 2 – 3 rzeczy, o których dowiedzieliœcie siê na lekcji. Uzupe³nij-
cie te zdania swoimi przemyœleniami. Odczytaj g³oœno pocz¹tki zdañ i powiedz:
Przekonajcie siê, ile wniosków dla siebie potraficie wyci¹gn¹æ z tej lekcji. Zaczy-
namy!

Kiedy zauwa¿ysz, ¿e 3 – 4 uczniów przesta³o pisaæ, og³oœ, ¿e zaraz zaczniecie
robiæ coœ innego. Mo¿esz zaproponowaæ, by ktoœ przeczyta³ g³oœno jedno ze
swoich zdañ. Jeœli czas pozwoli, poproœ uczniów, ¿eby znowu usiedli w parach
i odczytali sobie swoje notatki.
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Plan ¿ywej lekcji 2. ÆWICZENIE – WYJAŒNIENIE – POWTÓRKA

1. Powtarzanie chórem (czas trwania 4 – 6 min)
Przygotuj kartki z czytelnie wypisanymi regu³ami matematycznymi, wzorami
chemicznymi, trudnymi wyrazami, zwrotami – wszystkim tym, co uczniowie
musz¹ zapamiêtaæ. Odczytuj je razem z uczniami, narzucaj¹c odpowiedni
rytm. Szybko zmieniaj kartki i mobilizuj uczniów, mówi¹c: Trochê wiêcej ener-
gii!

2. Krok po kroku (czas 3 – 6 min)
Przedstaw zadanie z tematu omawianego poprzedniego dnia. W tym czasie,
kiedy uczniowie samodzielnie zaczn¹ pisaæ odpowiedŸ w zeszytach, napisz
prawid³owe rozwi¹zanie na tablicy. Uczniowie sami sprawdz¹, czy maj¹ pra-
wid³ow¹ odpowiedŸ. Nie oczekuj, ¿e wszyscy œwietnie opanowali materia³.
Oceñ, jak sobie z nim radz¹ w miarê up³ywu lekcji. Unikaj rozwlek³ych dys-
kusji. Utrzymuj tempo.

� Jeœli powsta³o zamieszanie:
3. G³oœne myœlenie (czas 5 – 10 min)

Kilka zadañ, które uczniowie próbowali rozwi¹zaæ sami, rozwi¹¿, myœl¹c g³o-
œno. Staraj siê przedstawiæ tok swojego rozumowania. Przyk³ad z matematyki:
Skoro nie wiem, co tutaj wstawiæ, to mo¿e spróbujê oszacowaæ. Widzê, ¿e potrzebne
jest wiêcej ni¿ szeœæ, poniewa¿… Przyk³ad z fizyki: Jak mam siê do tego zabraæ? Co
bêdzie, jeœli… Nie, to nic nie da. W takim razie spróbujê…

� Jeœli klasa niewiele zrozumia³a:
4. Wymiana w parach (czas 5 – 10 min)

Powiedz uczniom, aby dobrali siê w pary i nawzajem pomogli sobie zrozumieæ
temat albo – jeœli go ju¿ rozumiej¹ – wymyœlali dalsze zadania lub pytania
i zadawali je sobie. Chodz¹c po klasie, pomagaj tym, którzy tego potrzebuj¹.

� Jeœli klasa wszystko rozumie:
5. G³oœne myœlenie (czas 6 – 10 min)

Rozwi¹¿ na tablicy ³atwy przyk³ad, którym bêdzie nowe zadanie – myœl¹c
g³oœno. Daj uczniom podobne zadanie do samodzielnego rozwi¹zania w ze-
szytach, a potem przedstaw odpowiedŸ na tablicy, g³oœno komentuj¹c. Zadaj
uczniom trochê trudniejsze zadanie. Pozwól im nad nim popracowaæ, a potem
napisz rozwi¹zanie na tablicy. Utrzymuj tempo. Unikaj rozwlek³ych dyskusji.
W¹tpliwoœci bêdziesz wyjaœniaæ póŸniej. PrzejdŸ dalej, zanim uwaga uczniów
siê rozproszy.

6. Test powtórka (czas 4 – 8 min)
Zapisz pierwsze zadanie na tablicy. W czasie, gdy uczniowie bêd¹ samo-
dzielnie pracowaæ – rozwi¹¿ je prawid³owo na tablicy. Poproœ uczniów, by
sprawdzili swoje rozwi¹zania i ewentualnie je poprawili. W ten sam sposób
zrób nastêpne zadania. Unikaj t³umaczenia. Skup uwagê na powtórce mate-
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ria³u, autokorekcie i samodzielnej pracy uczniów. Utrzymuj takie tempo, by
uczniowie byli jak najbardziej zaanga¿owani.

7. G³osowanie (czas 1 – 2 min)
Pod koniec poproœ uczniów, by ocenili proces nauczania lub jego wyniki,
odpowiadaj¹c na pytania: Ile osób odwa¿nie przyst¹pi³o do pracy podczas dzi-
siejszego testu? Ile osób utrwali³o sobie dotychczasow¹ wiedzê? Ilu osobom podoba³
siê dzisiejszy test powtórkowy? Uczniowie odpowiadaj¹, podnosz¹c rêce. Przy
tej metodzie nie ma mowy o ocenach, nagrodach ani pomijaniu kogokol-
wiek.

Plan ¿ywej lekcji 3. AMORTYZOWANIE – NIEDOPOWIEDZENIE – PRACA
SAMODZIELNA

1. Amortyzowanie (czas 1 – 2 min)
Aby sk³oniæ uczniów do spokojnego skupienia uwagi, powiedz: Dzisiaj pomó-
wimy o czymœ nowym. Nie musicie od razu wszystkiego zrozumieæ. PóŸniej bêdziemy
powtarzaæ materia³ i pomagaæ sobie nawzajem, wiêc mo¿ecie siê spokojnie przygl¹daæ
temu, co bêdzie siê dzia³o w klasie.

2. Niedopowiedzenia i praca w parach (czas 5 – 15 min)
Przedstaw pojêcie lub zasadê (np.: Jest wiele sposobów, ¿eby zrównowa¿yæ tak¹
wagê. Mo¿na przesun¹æ punkt podparcia albo ciê¿arki, tak jak ja to teraz robiê. Mo¿na
wymyœliæ inny sposób, ale naczeln¹ zasad¹ jest…). Podaj krótkie wyjaœnienie tak,
aby co najmniej po³owa klasy je zrozumia³a. Potem powiedz: Teraz dobierzcie
siê w pary. Wspólnie postarajcie siê wymyœliæ, jak to zrobiæ. Jeœli bêdziecie mieli jakiœ
pomys³ na rozwi¹zanie problemu, to sprawdŸcie go w praktyce, jeœli nie, poproœcie
o pomoc inn¹ parê.

3. Szybka wymiana zdañ/dyskusja (czas – w zale¿noœci od potrzeby)
Zapytaj: Jak wam posz³o? Co wymyœliliœcie? Jakie pytania pozosta³y bez odpowiedzi?
W razie potrzeby wyjaœniaj i podpowiadaj, ale w taki sposób, by utrzymaæ
uwagê ca³ej klasy.

4. Poproœ kolegê. Praca samodzielna (czas – w zale¿noœci od potrzeby)
Powiedz: Zróbcie teraz æwiczenia. Jeœli napotkacie trudnoœci, poproœcie kolegê lub
kole¿ankê o pomoc.

Plan ¿ywej lekcji 4. WYK£AD – WYMIANA – PODSUMOWANIE

1. Wys³uchaj i zapisz (czas 2 – 5 min)
Rozpocznij od krótkiego wyk³adu (nie d³u¿ej ni¿ 5 minut) z pewnej czêœci
materia³u. Potem powiedz: Teraz macie kilka minut na zapisanie najwa¿niejszych
rzeczy lub pytañ, które wam przysz³y do g³owy, gdy s³uchaliœcie tego, co mówi-
³em.

2. Samodzielna praca (czas 2 – 5 min)
Uczniowie zapisuj¹ swoje uwagi, kiedy zauwa¿ysz, ¿e kilku uczniów skoñ-
czy³o, powiedz: Zosta³a jeszcze tylko chwila.
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Plan ¿ywej lekcji 4. WYK£AD – WYMIANA – PODSUMOWANIE
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czy³o, powiedz: Zosta³a jeszcze tylko chwila.
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3. Wys³uchaj i zapisz (czas 3 – 5 min)
Przedstaw nastêpn¹ partiê materia³u, ale nie za du¿¹, by uczniowie mogli
swobodnie j¹ ogarn¹æ. Potem powiedz: Teraz znowu zanotujcie to, co us³yszeliœcie.
Zapiszcie te¿ pytania, jakie siê wam nasunê³y.
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informacji s¹ najwa¿niejsze oraz, jakie pytania zwi¹zane z tematem im siê
nasuwaj¹.
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Powiedz: Podsumowuj¹c, podkreœlê to, co uwa¿am za najwa¿niejsze i, co chcia³em
wam przekazaæ…

6. Szybka wymiana zdañ (czas – w zale¿noœci od potrzeby)
Zapytaj: Kto chcia³by podzieliæ siê z nami swoimi przemyœleniami i pytaniami?

7. Zdania podsumowuj¹ce (czas 2 – 4 min)
Poproœ, aby ka¿dy zanotowa³ to, co by³o najwa¿niejsze, o czym dowiedzia³
siê na tej lekcji i, co chcia³by zapamiêtaæ.

8. Runda bez przymusu (czas – w zale¿noœci od potrzeby)
Powiedz: Zaczynaj¹c od osób, siedz¹cych pod œcian¹, bêdziecie po kolei zabieraæ g³os.
Ka¿dy odczytuje zdanie zaczynaj¹ce siê od sformu³owania – „Dowiedzia³em siê, ¿e…”
lub mówi „pasujê” (tak jak w grze w karty).

Cztery przedstawione pomys³y lekcji s¹ tylko propozycjami, które nauczyciel
mo¿e dobieraæ w zale¿noœci od potrzeb swoich uczniów i swoich mo¿liwoœci. De-
cyzja o wyborze strategii jest trafna je¿eli nauczycielowi uda³o siê przeprowadziæ
lekcjê, w której uczniowie brali czynny udzia³.

W dalszej czêœci zajmiemy siê innymi metodami, które mog¹ byæ pomocne
w realizowaniu tego celu. W trakcie ich poznawania mo¿na powracaæ do tego
rozdzia³u, by zastanowiæ siê, jak dziêki tym metodom uzyskaæ pe³ne zaanga¿o-
wanie uczniów podczas lekcji2.

Metoda 1.2. Szybkie tempo
Opis. Tempo pracy tak szybkie, by wszyscy uczniowie byli aktywnie zaanga¿owani w lekcjê.
Cel. Niedopuszczanie do rozproszenia uwagi uczniów.

W dzisiejszych czasach ¿ycie mknie bardzo szybko, a uczniowie najwyraŸniej
przyswoili sobie to tempo. Niewielu z nich ma cierpliwoœæ, by dzia³aæ powoli
i z namys³em. Moje doœwiadczenie mówi, ¿e uczniowie bardziej anga¿uj¹ siê
w lekcje, które maj¹ wartkie tempo.

2 Niektóre z tych strategii s¹ podobne do popularyzowanych wczeœniej metod, takich jak: „Think,
Pair, Share” Franka Lymana (1988) albo „guided practice” Baraka Rosenshine’a (1979, 1983).
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Szybkie tempo jest jednak czymœ wiêcej ni¿ prêdkim powiedzeniem tego sa-
mego, co zwyk³o siê mówiæ na lekcji. Nie chodzi te¿ o kilkakrotne powtarzanie
tych samych wyjaœnieñ w nieco inny sposób. Kiedyœ sam tak robi³em. T³uma-
czy³em coœ, potem zdawa³em sobie sprawê, ¿e mogê to wyjaœniæ w inny sposób
i t³umaczy³em znowu. PóŸniej mówi³em: Czy s¹ jakieœ pytania? Uczniowie, któ-
rzy zrozumieli wszystko za pierwszym razem, zaczynali siê ju¿ niecierpliwiæ
i gdy ktoœ zg³asza³ siê z jakimœ pytaniem, wiedzia³em ¿e wpad³em we w³asn¹
pu³apkê. Nie mog³em przecie¿ odmówiæ. Wyjaœnia³em wiêc problem po raz ko-
lejny, zdaj¹c sobie sprawê z faktu, ¿e znaczna czêœæ klasy przesta³a mnie ju¿
s³uchaæ. Kiedy ju¿ siê coœ zrozumie, s³uchanie po raz kolejny tego samego jest
frustruj¹ce, jak czekanie w d³ugiej kolejce. Frustracja ta skutecznie t³umi zapa³
uczniów do pracy. Przekonujê siê o tym wci¹¿ na nowo i teraz, gdy wyrwie mi
siê pytanie: Czy ktoœ ma jakieœ w¹tpliwoœci?, ¿eby nie wyhamowaæ tempa lekcji,
zaraz dodajê: Ile osób chcia³oby kiedyœ wróciæ do tego tematu? albo: S¹dzê, ¿e wiêcej
osób zadaje sobie to pytanie. Dobierzcie siê w pary i postarajcie siê wspólnie wyjaœniæ
w¹tpliwoœci. Staram siê przy tym stosowaæ takie metody nauczania, które daj¹
uczniom mo¿liwoœæ wyjaœnienia w¹tpliwoœci. Najbardziej przydatnymi s¹: na-
uka w parach, poproœ kolegê, wymiana w parach, test – powtórka, grupa wsparcia,
klasowi korepetytorzy, powtórka – moim zdaniem. Omówimy je w dalszej czêœci
ksi¹¿ki. Szybkie tempo zmusza do pe³nego zaanga¿owania, mobilizuje uwagê.
Aby j¹ utrzymaæ, komponuj lekcjê w ten sposób, by sk³ada³a siê z krótkich czêœci,
ró¿ni¹cych siê sposobem pracy lub tematem. Obserwuj klasê i gdy tylko wyczu-
jesz, ¿e zaanga¿owanie i aktywnoœæ uczniów s³abnie, a ich uwaga odbiega od
tematu lekcji, natychmiast wprowadzaj zmianê. Jeœli zrobisz to zbyt póŸno, du¿o
trudniej bêdzie ci ponownie zmobilizowaæ ich do pe³nego zaanga¿owania.

A co z uczniami mniej zdolnymi? Przyznajê, ¿e nie zwalniam tempa pracy
specjalnie dla nich, ¿ywi¹c po prostu nadziejê, i¿ bêd¹ nad¹¿aæ za moim tem-
pem. Planujê lekcje tak, by wielokrotnie powracaæ do niektórych tematów, aby
tym, którzy nie zrozumieli za pierwszym razem, ponownie daæ szansê. Narzu-
cone tempo powinno mobilizowaæ uwagê i utrzymywaæ zaanga¿owanie, jak naj-
wiêkszej czêœci klasy. Metody planowego powracania do okreœlonych tematów
opisane s¹ w rozdziale drugim i dwunastym.

Tempo lekcji trzeba, oczywiœcie, dostosowywaæ do omawianego tematu oraz
do mo¿liwoœci klasy. S¹ sytuacje, w których powinniœmy je zwolniæ, na przy-
k³ad, jeœli temat wymaga czegoœ wiêcej ni¿ prostego rozumowania, a pracujemy
z uczniami, których umys³y pêdz¹ zbyt szybko. Mo¿na wtedy robiæ d³u¿sze
przerwy, mówiæ z wiêkszym namys³em czy te¿ prosiæ o g³êbsze zastanowienie,
zrobienie notatek lub wymienienie opinii w parach. Zwolnienie tempa przy-
daje siê tak¿e wówczas, gdy uczniowie s¹ nazbyt rozgor¹czkowani i trzeba ich
uspokoiæ. Jestem jednak przekonany, ¿e problemem wiêkszoœci nauczycieli nie
jest zbyt szybka praca na lekcji, lecz raczej sk³onnoœæ do zajmowania siê godzi-
nami jednym zagadnieniem, choæ przecie¿ mo¿na powróciæ do niego przy innej
okazji.
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Na pocz¹tku lekcji zaznaczy³am, ¿e bêdziemy pracowaæ szybko, wiêc wa¿ne
jest skupienie i aktywna wspó³praca w parach, a tak¿e, ¿e ka¿dy element tego
zadania jest wa¿ny dla koñcowego wyniku. Na wykonanie poleceñ stara³am siê
daæ uczniom troszkê mniej czasu ni¿ potrzebowali. Jeœli widzia³am, ¿e któraœ
para ju¿ zaczyna siê rozpraszaæ, przechodzi³am do nastêpnej czêœci zadania.

Po kilku minutach da³o siê zauwa¿yæ wiêksze skupienie i mniejszy ha³as w klasie. Dyscyplina
przesta³a byæ w centrum mojej uwagi, a jednak klasa by³a zaanga¿owana, mimo tego, ¿e
pracowa³a na 8-mej godzinie lekcyjnej.

Anna Burdzie³owska-Kalbarczyk
nauczycielka jêzyka angielskiego w I Spo³ecznym Gimnazjum w Warszawie
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Pomimo stosowania metody szybkie tempo pracy uczniowie byli zaanga¿o-
wani, nad¹¿ali za tematem, a ci¹g³e pytania z mojej strony zmusza³y ich do
uwagi. Pod koniec zajêæ stwierdzili, ¿e by³y to nawet ciekawe zajêcia i du¿o
siê na nich dowiedzieli.

Weneda Wo³ejsza
nauczycielka muzyki w Zespole Szkó³ Fundacji Szkolnej w Warszawie
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Metoda 1.3. Nauczanie warstwami – spiralny uk³ad materia³u
Opis. Nauczyciel wyjaœnia zagadnienie stopniowo, powracaj¹c do niego przy okazji kolejnych
tematów. Chodzi o to, by materia³ utrwala³ siê w miarê up³ywu czasu, a ryzyko rozproszenia
uwagi uczniów by³o jak najmniejsze.
Cel. Zmniejszenie presji, zwi¹zanej z koniecznoœci¹ natychmiastowego opanowania ca³ego
zagadnienia i umo¿liwienie uczniom uczenia siê w tempie najbardziej odpowiednim dla
ka¿dego.

Koncentracja na jednym temacie przez d³u¿szy czas wcale nie gwarantuje
dobrego utrwalenia materia³u. Powracanie do zagadnienia, przy okazji wpro-
wadzania nowych tematów, pozwala uczniom opanowaæ je w sposób pe³niejszy
i g³êbszy. Przypomina on posuwanie siê po spirali. Uczeñ przyswaja wiadomoœci
nie porcjami, lecz warstwami. Ka¿dy z nas w³aœnie tak uczy³ siê kiedyœ swego
jêzyka – opanowywa³ go i stopniowo doskonali³ przez sta³y z nim kontakt.

Nauczaj¹c warstwami, planujmy lekcje tak, by odwo³ywa³y siê do materia³u
ju¿ znanego. W tej ksi¹¿ce przedstawiono wiele metod pomocnych w tym zada-
niu. Na przyk³ad, jak pokazuje plan ¿ywej lekcji drugiej, uczniowie mog¹ wróciæ
do wczeœniej omawianego tematu, powtarzaj¹c niektóre rzeczy chórem, pracuj¹c
pod kierunkiem nauczyciela, s³uchaj¹c, jak nauczyciel g³oœno myœli czy pisz¹c
test powtórkowy.
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Metoda 1.4. Ró¿norodnoœæ kontrolowana
Opis. Lekcja jest urozmaicona na tyle, by uczniowie byli nieustannie zaanga¿owani, ale
jednoczeœnie nie narusza ich poczucia bezpieczeñstwa i zaspokaja potrzebê przewidywania
zdarzeñ.
Cel. Urozmaicenie lekcji, nie prowadz¹ce do zamieszania i niepokoju.

Lekcja zanadto urozmaicona mo¿e budziæ w uczniach niepokój. Pewna doza
rutyny daje wiêkszoœci uczniów – a tak¿e nauczycieli – poczucie bezpieczeñstwa.
Zmieniaj¹c metody pracy podczas lekcji, powinieneœ wiêc czuwaæ nad tym, by
nadmierna ich ró¿norodnoœæ nie doprowadzi³a do chaosu, w którym uczniowie
zaczn¹ siê gubiæ. Kiedy poznacie siê z klas¹ lepiej, zapewne zorientujesz siê, przy
jakim poziomie ró¿norodnoœci wspó³pracuje siê wam najbardziej efektywnie.

B¹dŸ przygotowany na to, ¿e na pocz¹tku pracy z now¹ grup¹, prawdo-
podobnie natrafisz na opór – uczniowie mog¹ okazywaæ zaniepokojenie, wy-
nikaj¹ce z nieznajomoœci celu, do którego zmierzasz. Taka sytuacja mo¿e siê
powtarzaæ i póŸniej, przy wprowadzaniu ka¿dej nowoœci. Mimo to, nie rezygnuj
z d¹¿enia do prowadzenia lekcji wymagaj¹cych od uczniów pe³nego zaanga¿o-
wania. Uczniowie w koñcu oswoj¹ siê z metod¹, poczuj¹ siê bezpiecznie i bêd¹
sprawnie przechodziæ od jednego rodzaju zajêæ do innego. Nast¹pi to szybciej,
jeœli wprowadzisz w tok zajêæ jakieœ sta³e elementy gry i bêdziesz przestrzegaæ
pewnych procedur. Mo¿e to byæ, na przyk³ad, zawsze taki sam sposób rozpoczy-
nania lekcji, sprawdzania pracy domowej czy przechodzenia od jednego tematu
do innego. Zmieniaj¹c kolejnoœæ zajêæ, nie rezygnuj z tych sta³ych elementów.
Uczniów mo¿na przyzwyczaiæ do wielu najró¿niejszych metod, jeœli bêdzie siê
je stosowaæ na tyle czêsto, by mogli siê z nimi oswoiæ.

* * *
Kiedy ju¿ przyjrzeliœmy siê czterem podstawowym metodom planowania

lekcji, wymagaj¹cych od uczniów wysokiego poziomu zaanga¿owania, przej-
dziemy do omówienia metod, które pomagaj¹ je realizowaæ. Dobrze jest co jakiœ
czas wracaæ do tego rozdzia³u, ¿eby zastanowiæ siê, w jaki sposób wykorzystaæ
okreœlon¹ metodê, aby utrzymaæ zainteresowanie uczniów.
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nadmierna ich ró¿norodnoœæ nie doprowadzi³a do chaosu, w którym uczniowie
zaczn¹ siê gubiæ. Kiedy poznacie siê z klas¹ lepiej, zapewne zorientujesz siê, przy
jakim poziomie ró¿norodnoœci wspó³pracuje siê wam najbardziej efektywnie.

B¹dŸ przygotowany na to, ¿e na pocz¹tku pracy z now¹ grup¹, prawdo-
podobnie natrafisz na opór – uczniowie mog¹ okazywaæ zaniepokojenie, wy-
nikaj¹ce z nieznajomoœci celu, do którego zmierzasz. Taka sytuacja mo¿e siê
powtarzaæ i póŸniej, przy wprowadzaniu ka¿dej nowoœci. Mimo to, nie rezygnuj
z d¹¿enia do prowadzenia lekcji wymagaj¹cych od uczniów pe³nego zaanga¿o-
wania. Uczniowie w koñcu oswoj¹ siê z metod¹, poczuj¹ siê bezpiecznie i bêd¹
sprawnie przechodziæ od jednego rodzaju zajêæ do innego. Nast¹pi to szybciej,
jeœli wprowadzisz w tok zajêæ jakieœ sta³e elementy gry i bêdziesz przestrzegaæ
pewnych procedur. Mo¿e to byæ, na przyk³ad, zawsze taki sam sposób rozpoczy-
nania lekcji, sprawdzania pracy domowej czy przechodzenia od jednego tematu
do innego. Zmieniaj¹c kolejnoœæ zajêæ, nie rezygnuj z tych sta³ych elementów.
Uczniów mo¿na przyzwyczaiæ do wielu najró¿niejszych metod, jeœli bêdzie siê
je stosowaæ na tyle czêsto, by mogli siê z nimi oswoiæ.

* * *
Kiedy ju¿ przyjrzeliœmy siê czterem podstawowym metodom planowania

lekcji, wymagaj¹cych od uczniów wysokiego poziomu zaanga¿owania, przej-
dziemy do omówienia metod, które pomagaj¹ je realizowaæ. Dobrze jest co jakiœ
czas wracaæ do tego rozdzia³u, ¿eby zastanowiæ siê, w jaki sposób wykorzystaæ
okreœlon¹ metodê, aby utrzymaæ zainteresowanie uczniów.

2. Jak zaanga¿owaæ uczniów?

Rozdzia³ pierwszy poœwiêci³em planowaniu lekcji, które mobilizuj¹ uczniów
do dzia³ania. W tym rozdziale omawiam metody nauczania, które s¹ szczególnie
przydatne w prowadzeniu takich lekcji. Nawet jeœli niektóre z nich znasz, byæ
mo¿e znajdziesz tu kilka nowych sposobów ich zastosowania. Zwróæ uwagê, ¿e
o ka¿dej z nich wspomina³em ju¿ w rozdziale 1.

Metoda 2.1. Runda bez przymusu
Opis. Zwrócenie siê do ka¿dego ucznia po kolei z proœb¹ o zabranie g³osu lub powiedzenie:
„pasujê”.
Cel. Umo¿liwienie ka¿demu uczniowi wypowiedzenia siê oraz stworzenie sytuacji, w której
uczeñ odpowiedzialnie decyduje o sobie.

Uczniów spoza grupki „dy¿urnych ochotników” mo¿na zachêciæ do zabrania
g³osu s³owami: Teraz wypowiedz¹ siê po kolei osoby z rzêdu pod oknem. Ka¿dy, na kogo
przyjdzie kolej, mo¿e podzieliæ siê z nami swoimi przemyœleniami. Jeœli ktoœ nie chce
odpowiadaæ, mówi: „pasujê” (jak podczas gry w karty). Zaczynamy!

Metodê runda bez przymusu mo¿na stosowaæ w stosunku do ca³ej klasy lub
do jej czêœci. Jest u¿yteczna zw³aszcza wtedy, gdy na zadane pytanie mo¿na
siê spodziewaæ ró¿nych odpowiedzi, poniewa¿ umo¿liwia uczniom poznanie
ró¿norodnych opinii. Oto dwa inne przyk³ady wykorzystania tej metody:
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• Mamy ró¿ne zdania na temat… Ka¿dy mo¿e siê krótko wypowiedzieæ w tej sprawie.
Jeœli ktoœ nie chce, mówi: „pasujê”. Najpierw zastanówcie siê przez chwilê nad tym,
co chcielibyœcie powiedzieæ. (Pauza) Robert, zaczynaj.

• Przyjrzyjmy siê wnioskom, które zapisaliœcie po zapoznaniu siê z tym tematem. Pos³u-
chajmy osób siedz¹cych pod œcian¹. Ka¿dy przeczyta g³oœno jeden wybrany wniosek.
Jeœli ktoœ nie chce, mówi: „pasujê”. Zaczniemy od Anny (zob. metoda 2.3 dotycz¹ca
dyskusji na temat zdañ podsumowuj¹cych).
Metoda runda bez przymusu nie tylko daje wszystkim mo¿liwoœæ wypowie-

dzenia siê, ale tak¿e wzmaga zainteresowanie. Uczniowie zwykle uwa¿nie s³u-
chaj¹, jak na pytanie, na które przyjdzie im za chwilê odpowiedzieæ, odpowiadaj¹
inni. Metoda ta ponadto przynosi dobre rezultaty w pracy z uczniami nieœmia-
³ymi, którzy w innych warunkach nie zdecydowaliby siê na wypowiedŸ, a przy
tym daje mo¿liwoœæ wyboru i stanowienia o sobie: czy mam zaryzykowaæ i zabraæ
g³os, czy te¿ zaryzykowaæ i spasowaæ? Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e „spasowanie”
dla wielu uczniów te¿ mo¿e wi¹zaæ siê z ryzykiem.

W klasie, w której zastosowa³am metodê zdañ podsumowuj¹cych i rundê
bez przymusu s¹ zarówno uczniowie aktywni, jak i ma³o zainteresowani lek-
cj¹, a tak¿e uczniowie nieœmiali, bardzo niechêtnie zabieraj¹cy g³os na forum
klasy. Wszyscy uczniowie chêtnie wykonywali moje polecenie. Niektórzy mieli
problemy ze sformu³owaniem wniosku, ale tylko dwóch uczniów powiedzia³o

„pasujê” i nie byli to uczniowie, których uwa¿a³am za nieœmia³ych. Wszyscy s³uchali siebie
nawzajem i w klasie by³a cisza.

Dorota KuŸmiñska
nauczycielka biologii w Zespole Szkó³ nr 5 w Tyszowicach

W klasie, w której zastosowa³am metodê zdañ podsumowuj¹cych i rundê
bez przymusu s¹ zarówno uczniowie aktywni, jak i ma³o zainteresowani lek-
cj¹, a tak¿e uczniowie nieœmiali, bardzo niechêtnie zabieraj¹cy g³os na forum
klasy. Wszyscy uczniowie chêtnie wykonywali moje polecenie. Niektórzy mieli
problemy ze sformu³owaniem wniosku, ale tylko dwóch uczniów powiedzia³o

„pasujê” i nie byli to uczniowie, których uwa¿a³am za nieœmia³ych. Wszyscy s³uchali siebie
nawzajem i w klasie by³a cisza.

Dorota KuŸmiñska
nauczycielka biologii w Zespole Szkó³ nr 5 w Tyszowicach

Rundê bez przymusu zaczêli uczniowie odwa¿ni, których uwa¿am za œmia-
³ych. Po kilku wypowiedziach w³¹czyli siê i ci mniej œmiali. Bardzo wa¿nym
momentem dla mnie by³ ten, w którym odezwa³ siê uczeñ z czêœciowym au-
tyzmem. Po raz pierwszy powiedzia³ do mnie zdanie.

Renata Michalska-Cieœlak
nauczycielka nauczania pocz¹tkowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Lesznie

Rundê bez przymusu zaczêli uczniowie odwa¿ni, których uwa¿am za œmia-
³ych. Po kilku wypowiedziach w³¹czyli siê i ci mniej œmiali. Bardzo wa¿nym
momentem dla mnie by³ ten, w którym odezwa³ siê uczeñ z czêœciowym au-
tyzmem. Po raz pierwszy powiedzia³ do mnie zdanie.

Renata Michalska-Cieœlak
nauczycielka nauczania pocz¹tkowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Lesznie

Metoda 2.2. Pytanie – wszyscy pisz¹
Opis. Wszyscy uczniowie odpowiadaj¹ na pytanie pisemnie, nastêpnie nauczyciel prosi jed-
nego o przeczytanie odpowiedzi; jeœli jest ona b³êdna, nauczyciel podaje prawid³ow¹.
Cel. Zmobilizowanie jak najwiêkszej liczby uczniów do zastanowienia siê nad pytaniem.

Po skierowaniu pytania do ca³ej klasy zawsze nale¿y daæ uczniom czas na
sformu³owanie odpowiedzi w myœli1. W przeciwnym wypadku wiêkszoœæ z nich

1 Autor odwo³uje siê do: Mary Budd Rowe (1974).
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1 Autor odwo³uje siê do: Mary Budd Rowe (1974).
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bêdzie liczyæ na to, ¿e do odpowiedzi zg³osi siê któryœ z „dy¿urnych ochotników”.
Jednak wielu nauczycieli instynktownie unika przerw w pracy, obawiaj¹c siê, ¿e
klasa potraktuje je jako okazjê do rozrabiania, co czêsto jest prawd¹. Metoda
pytanie – wszyscy pisz¹ eliminuje tak¹ mo¿liwoœæ.

Koniecznoœæ sformu³owania pisemnej odpowiedzi mobilizuje wszystkich
uczniów do wykorzystania danego im czasu na gruntowne przemyœlenie py-
tania, dziêki czemu w efekcie wiêcej osób jest gotowych do odpowiedzi. Do-
datkowym plusem jest to, ¿e jeœli na pytanie istnieje tylko jedna prawid³owa
odpowiedŸ, ka¿dy mo¿e skorygowaæ to, co napisa³.

Niektórzy nauczyciele, stosuj¹c tê metodê, wykorzystuj¹ ma³e tabliczki, na
których mo¿na pisaæ kred¹. Uczniowie po napisaniu odpowiedzi podnosz¹ je do
góry. £atwoœæ odczytania dobrze widocznych odpowiedzi pozwala na szybkie
zorientowanie siê, ilu uczniów poda³o prawid³ow¹ odpowiedŸ oraz zidentyfi-
kowaæ tych, którzy pracuj¹ nieuwa¿nie albo nie pracuj¹ w ogóle. Ten wariant
ma jednak i wady: s³absi uczniowie czêsto wstydz¹ siê pokazaæ coœ, czego nie
s¹ pewni. Ponadto, nacisk jest po³o¿ony raczej na udzielenie odpowiedzi, któr¹
nauczyciel mo¿e sprawdziæ, a nie na uruchomienie procesów myœlowych. Jest to
znacznie mniej inspiruj¹ce. Podstawowa wersja tej metody bardziej motywuje
uczniów do sprawnego myœlenia.

Metoda 2.3. Zdania podsumowuj¹ce
Opis. U¿ycie zdañ zaczynaj¹cych siê od takich zwrotów, jak: Dowiedzia³em siê, ¿e..., Zaczy-
nam siê zastanawiaæ..., Zaskoczy³o mnie, ¿e..., które pomagaj¹ uczniom wyci¹gn¹æ najwa¿-
niejsze wnioski z lekcji lub zdobyæ nowe doœwiadczenia.
Cel. Nauczenie uczniów formu³owania wniosków oraz wyrobienie nawyku uczenia siê na
podstawie zdobytego doœwiadczenia.

Wa¿ne jest wyrobienie w uczniach umiejêtnoœci samodzielnego wyci¹gania
wniosków z doœwiadczenia, co pozwala im chwytaæ sens tego, co robi¹, sk³ania
do autorefleksji. Uczenie siê w szkole nie mo¿e ograniczaæ siê jedynie do pamiê-
ciowego opanowywania ci¹gów s³ów, zwrotów, sformu³owañ. Konsekwentne
stosowanie metody zdañ podsumowuj¹cych sprzyja osi¹ganiu tego celu, a w dal-
szej perspektywie wykszta³ca w uczniach nawyk œwiadomego kszta³cenia siê
przez ca³e ¿ycie, co nale¿y przecie¿ do najwa¿niejszych zadañ szko³y.

Metodê tê mo¿na stosowaæ przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji. Po omówie-
niu jakiejœ partii materia³u, warto napisaæ na tablicy pocz¹tkowe zwroty zdañ
podsumowuj¹cych i poprosiæ uczniów, by rozwinêli je w zeszytach, np. nauczy-
ciel mo¿e powiedzieæ: Pomyœlcie o zakoñczonej dyskusji, zastanówcie siê nad tym,
czego dziêki niej siê nauczyliœcie. Spójrzcie na tablicê. Zapisa³em tam pocz¹tkowe czêœci
zdañ, które bêdziecie mogli dokoñczyæ po tym, jak przemyœlicie to, co omawialiœmy. Gdy



32 Jak zaanga¿owaæ uczniów?

wiêkszoœæ uczniów skoñczy pisaæ, lekcjê mo¿na kontynuowaæ wed³ug dwóch
sposobów:
• Najpierw kilku ochotników odczytuje na g³os swoje konkluzje. Nastêpnie

uczniowie dobieraj¹ siê w pary i czytaj¹ sobie nawzajem po kilka zdañ za-
czynaj¹cych siê od s³ów: Dowiedzia³em siê, ¿e…, Zaskoczy³o mnie…, Zaczynam
siê zastanawiaæ… W ten sposób mog¹ poznaæ wnioski, wynikaj¹ce z lekcji,
których sami nie dostrzegli.

• Ka¿dy uczeñ po kolei czyta jeden wniosek albo mówi: pasujê.
Obie mo¿liwoœci mog¹ prowadziæ do ogólnoklasowej dyskusji podsumowu-

j¹cej temat. Nauczyciel ma wtedy okazjê do tego, by podkreœliæ najwa¿niejsze
sprawy.

Wskazówki na temat stosowania metody – zdania podsumowuj¹ce
• Poproœ uczniów, by zapisywali wnioski po przeczytaniu ka¿dego kolejnego

rozdzia³u podrêcznika, po zrealizowaniu ka¿dego klasowego przedsiêwziê-
cia, a tak¿e uwagi na temat: wyst¹pienia zaproszonych do klasy goœci, dysku-
sji o bie¿¹cych wydarzeniach, filmów, zakoñczonych w³aœnie dzia³ów, letnich
wakacji, pierwszego tygodnia w szkole, ksi¹¿ek, które przeczytali, bie¿¹cej
lekcji.

• Na sta³e powieœ w klasie du¿y arkusz papieru, na którym s¹ wypisane zwroty
rozpoczynaj¹ce zdania podsumowuj¹ce. Taki bodziec wzrokowy bêdzie sk³a-
nia³ uczniów do refleksji nie tylko wtedy, gdy ich oto poprosisz.

• Co jakiœ czas dopisuj nowe zwroty, takie jak: Teraz zdajê sobie sprawê, ¿e…,
Pewnego dnia chcia³bym…, S¹dzê, ¿e…, Nie mogê siê zgodziæ z…, Chcia³bym siê
dowiedzieæ wiêcej o…

• Poproœ uczniów, by za³o¿yli specjalne dzienniczki (lub teczki), w których za-
pisywaliby swoje zdania podsumowuj¹ce. Kiedyœ bêdzie mo¿na wykorzystaæ
je do podsumowania i zilustrowania osi¹gniêæ ka¿dego ucznia.

• Nie oczekuj, ¿e wszyscy uczniowie wynios¹ z lekcji to samo. Celem tej me-
tody jest pomoc w przetrawieniu informacji i nadanie im indywidualnego,
osobistego znaczenia.

Nie mia³em dobrego pomys³u na koñczenie lekcji. Zwykle sam mówi³em
uczniom jeszcze raz, co musz¹ koniecznie zapamiêtaæ. Mam wra¿enie, ¿e
s³uchali mnie jednym uchem, drugie nastawiaj¹c na uchwycenie pierwszych
dŸwiêków dzwonka.
Od pewnego czasu z powodzeniem stosujê metodê zdañ podsumowuj¹-

cych i zauwa¿y³em, ¿e mo¿na jej u¿ywaæ do ró¿nych celów i ³¹czyæ z innymi metodami.
Lekcja wiedzy o spo³eczeñstwie na temat, który mo¿na uznaæ za polemiczny, poniewa¿
dotyczy³a przynale¿noœci Polski do Unii Europejskiej, zakoñczona zdaniami podsumowuj¹-
cymi, sprowokowa³a uczniów do mówienia g³ównie o swoich odczuciach i do wyra¿ania
emocji.
Po lekcji, zawieraj¹cej sporo wa¿nych i koniecznych do zapamiêtania informacji, na przy-
k³ad o normach prawnych, chc¹c unikn¹æ wypowiedzi nie trafiaj¹cych w sedno, najpierw
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j¹cej temat. Nauczyciel ma wtedy okazjê do tego, by podkreœliæ najwa¿niejsze
sprawy.

Wskazówki na temat stosowania metody – zdania podsumowuj¹ce
• Poproœ uczniów, by zapisywali wnioski po przeczytaniu ka¿dego kolejnego

rozdzia³u podrêcznika, po zrealizowaniu ka¿dego klasowego przedsiêwziê-
cia, a tak¿e uwagi na temat: wyst¹pienia zaproszonych do klasy goœci, dysku-
sji o bie¿¹cych wydarzeniach, filmów, zakoñczonych w³aœnie dzia³ów, letnich
wakacji, pierwszego tygodnia w szkole, ksi¹¿ek, które przeczytali, bie¿¹cej
lekcji.

• Na sta³e powieœ w klasie du¿y arkusz papieru, na którym s¹ wypisane zwroty
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• Poproœ uczniów, by za³o¿yli specjalne dzienniczki (lub teczki), w których za-
pisywaliby swoje zdania podsumowuj¹ce. Kiedyœ bêdzie mo¿na wykorzystaæ
je do podsumowania i zilustrowania osi¹gniêæ ka¿dego ucznia.
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Nie mia³em dobrego pomys³u na koñczenie lekcji. Zwykle sam mówi³em
uczniom jeszcze raz, co musz¹ koniecznie zapamiêtaæ. Mam wra¿enie, ¿e
s³uchali mnie jednym uchem, drugie nastawiaj¹c na uchwycenie pierwszych
dŸwiêków dzwonka.
Od pewnego czasu z powodzeniem stosujê metodê zdañ podsumowuj¹-

cych i zauwa¿y³em, ¿e mo¿na jej u¿ywaæ do ró¿nych celów i ³¹czyæ z innymi metodami.
Lekcja wiedzy o spo³eczeñstwie na temat, który mo¿na uznaæ za polemiczny, poniewa¿
dotyczy³a przynale¿noœci Polski do Unii Europejskiej, zakoñczona zdaniami podsumowuj¹-
cymi, sprowokowa³a uczniów do mówienia g³ównie o swoich odczuciach i do wyra¿ania
emocji.
Po lekcji, zawieraj¹cej sporo wa¿nych i koniecznych do zapamiêtania informacji, na przy-
k³ad o normach prawnych, chc¹c unikn¹æ wypowiedzi nie trafiaj¹cych w sedno, najpierw

Nie mia³em dobrego pomys³u na koñczenie lekcji. Zwykle sam mówi³em
uczniom jeszcze raz, co musz¹ koniecznie zapamiêtaæ. Mam wra¿enie, ¿e
s³uchali mnie jednym uchem, drugie nastawiaj¹c na uchwycenie pierwszych
dŸwiêków dzwonka.
Od pewnego czasu z powodzeniem stosujê metodê zdañ podsumowuj¹-

cych i zauwa¿y³em, ¿e mo¿na jej u¿ywaæ do ró¿nych celów i ³¹czyæ z innymi metodami.
Lekcja wiedzy o spo³eczeñstwie na temat, który mo¿na uznaæ za polemiczny, poniewa¿
dotyczy³a przynale¿noœci Polski do Unii Europejskiej, zakoñczona zdaniami podsumowuj¹-
cymi, sprowokowa³a uczniów do mówienia g³ównie o swoich odczuciach i do wyra¿ania
emocji.
Po lekcji, zawieraj¹cej sporo wa¿nych i koniecznych do zapamiêtania informacji, na przy-
k³ad o normach prawnych, chc¹c unikn¹æ wypowiedzi nie trafiaj¹cych w sedno, najpierw

Niedopowiedzenia i praca w parach 33

proszê o przedyskutowanie w parach jeszcze raz g³ównych punktów. Dopiero póŸniej
uczniowie wypowiadaj¹ zdania podsumowuj¹ce. S¹ one zwykle lepiej przemyœlane
i pe³niejsze. Stanowi¹ bardzo dynamiczne i po¿yteczne zakoñczenie zajêæ. Nawet nieœmiali
coraz czêœciej zabieraj¹ g³os, bo pocz¹tek wypowiedzi maj¹ gotowy, a dziêki „rundzie
bez przymusu” mog¹ siê zdecydowaæ na zabranie g³osu, kiedy tylko zechc¹.

Grzegorz Mazurkiewicz
nauczyciel wiedzy o spo³eczeñstwie w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³¹cacych nr 5 w Zabrzu
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Zawsze podsumowujemy lekcjê, ale robiliœmy to ustnie: uczeñ albo ja. Tym
razem na zakoñczenie lekcji powiesi³am na tablicy plakat z pocz¹tkowymi
zwrotami zdañ podsumowuj¹cych: Dowiedzia³em siê, ¿e..., Zaczynam siê
zastanawiaæ..., Zaskoczy³o mnie, ¿e... Poprosi³am uczniów o rozwiniêcie ich
i zapisanie w zeszycie. Jeden uczeñ nie mia³ ochoty na pracê, próbowa³ rozpra-

szaæ innych, ale nie znalaz³ poparcia i zacz¹³ pracowaæ. Poprosi³am uczniów o odczytanie
zdañ. Czêœæ uczniów spasowa³a, ale pozostali przeczytali swoje zdania. Wœród czytaj¹cych
byli ci, którzy maj¹ problemy z matematyk¹. Atmosfera w klasie by³a przyjemna i szczera.
Jeden z uczniów napisa³: Dowiedzia³em siê, dlaczego przychodzê na matematykê. Stoso-
wa³am tê metodê przez d³u¿szy czas i okazuje siê, ¿e zaanga¿owanie uczniów nie maleje.

Maria Raczkowska
nauczycielka matematyki w Gimnazjum nr 28 w Szczecinie
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Zapyta³em uczniów, jak podoba im siê taka forma podsumowania lekcji. Po-
wiedzieli, ¿e by³a ona dla nich nowa i chêtnie spróbuj¹ swoich si³ na kolejnych
lekcjach. G³ównym problemem jest zmotywowanie wszystkich uczniów do
dokoñczenia zdañ. Myœlê, ¿e nale¿y ich przekonaæ do tego, ¿e nie oceniam
ich wypowiedzi, a przede wszystkim chodzi tu o wyra¿enie swojej opinii.

Leszek Garbowski
nauczyciel historii w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
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Metoda 2.4. Niedopowiedzenia i praca w parach
Opis. Wyjaœnienie materia³u pobie¿nie, przy za³o¿eniu, ¿e wystarczy, by tylko czêœæ uczniów
zrozumia³a go w pe³ni. Nastêpnie uczniowie dobieraj¹ siê w pary, by mogli pomagaæ sobie
nawzajem w uczeniu siê.
Cel. W³¹czenie uczniów w proces aktywnego uczenia siê, wykorzystanie ich potencja³u i mo¿-
liwoœci intelektualnych, zachêcenie do wzajemnej pomocy.

WyobraŸ sobie nastêpuj¹c¹ lekcjê matematyki. Nauczyciel mówi do uczniów:
Aby obliczyæ 40% jakiejœ liczby, mno¿ymy tê liczbê przez 0,40. Na przyk³ad, 40% z liczby
200 oblicza siê w nastêpuj¹cy sposób:
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200
0,40

80,00

A teraz spróbujcie sami obliczyæ, ile wynosi 40% z liczby 120. Ka¿dy uczeñ pró-
buje samodzielnie rozwi¹zaæ zadanie. Ilu osobom wysz³o 48? Wiêkszoœæ uczniów
podniesie rêce. W czasie, kiedy rozwi¹zywaliœcie zadanie w zeszytach, ja napisa³em
obliczenia na tablicy. Ile osób zrobi³o je mniej wiêcej tak samo? Kilka osób podniesie
rêce. Ile osób znalaz³o inny sposób na otrzymanie wyniku 48? Nauczyciel prosi kilka
osób, które podnios³y rêce, o wyjaœnienie ich rozwi¹zañ, ale unika wdawania
siê w d³u¿sze dyskusje. Utrzymuje szybkie tempo. Pisze na tablicy kolejne trzy
zadania i prosi, by uczniowie samodzielnie je rozwi¹zali, a nastêpnie porównali
wyniki z osob¹, z któr¹ siedz¹ w ³awce i pomogli sobie nawzajem zrozumieæ,
w jaki sposób uzyskali te wyniki.

Kiedy uczniowie pracuj¹, nauczyciel pisze na tablicy prawid³owe rozwi¹zania
po to, aby ka¿dy, kto potrzebuje pomocy, móg³ je zobaczyæ. Chodz¹c po sali,
zagl¹da do rozwi¹zañ uczniów. Na wiêkszoœæ pytañ nie odpowiada, lecz prosi,
by uczniowie zwrócili siê o pomoc do innej pary.

Gdy po³owa par skoñczy pracê, nauczyciel nie czeka na resztê uczniów, ale
notuje sobie w pamiêci, co jeszcze trzeba powtórzyæ i odœwie¿yæ. Potem prosi
uczniów, by powrócili na swoje miejsca i znowu spróbowali samodzielnie roz-
wi¹zaæ trzy, nieco trudniejsze zadania, które napisa³ na tablicy, a nastêpnie po-
równali wyniki z osob¹, z któr¹ siedz¹ w ³awce, a w razie potrzeby poprosili
o pomoc inne pary.

W opisanym przyk³adzie nauczyciel nie wyt³umaczy³ do koñca, jak wykonaæ
obliczenia. Wielu nauczycieli natomiast robi coœ wrêcz przeciwnego: wyjaœnia
zbyt wiele. T³umacz¹, pytaj¹, czy ktoœ ma w¹tpliwoœci, t³umacz¹ jeszcze raz,
a dostrzeg³szy kilku uczniów, którzy nadal niczego nie rozumiej¹, powtarzaj¹
wyjaœnienia specjalnie dla nich albo te¿ zaczynaj¹ t³umaczyæ w inny sposób, tak
¿eby wszyscy ju¿ na pewno zrozumieli materia³. Po dwóch lub trzech takich
wyjaœnieniach rezultat bêdzie najprawdopodobniej nastêpuj¹cy:
1. Uczniowie, którzy zrozumieli za pierwszym razem – albo którzy rozumieli

ten temat, jeszcze zanim lekcja siê zaczê³a – zaczn¹ siê nudziæ. Wypadn¹
z rytmu i spadnie poziom ich zaanga¿owania.

2. Uczniowie, którzy nie mog¹ skupiæ uwagi na jednym temacie przez d³u¿szy
czas, zaczn¹ siê nudziæ. Tak jak uczniowie w poprzednim punkcie, wypadn¹
z rytmu i spadnie poziom ich zaanga¿owania.

3. Uczniowie, którzy lubi¹ sami dokonywaæ odkryæ, zwykle na podstawie prak-
tycznych doœwiadczeñ, te¿ wypadn¹ z rytmu. Ich poziom zaanga¿owania te¿
spadnie.
Metoda niedopowiedzenia i praca w parach pomaga unikn¹æ tych skutków.

Inny przyk³ad metody niedopowiedzeñ z uczeniem siê w parach znajduje siê
w opisie ¿ywej lekcji trzeciej (metoda 1.1).
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Wskazówki na temat stosowania metody: niedopowiedzenia i praca w parach:
• Wyjaœniaj temat do czasu, a¿ mniej wiêcej po³owa klasy go zrozumie. Potem

dobierz uczniów w pary tak, aby uczyli siebie nawzajem, sprawdzali, jak
rozumiej¹ temat albo zadawali sobie nawzajem nowe zadania.

• Pracê w parach przerwij, zanim uczniowie, którzy nie rozumiej¹, poczuj¹ siê
zagubieni, a inni znudz¹ siê bezczynnoœci¹. Gdy czujesz, ¿e uczniowie zaraz
porzuc¹ zadanie, pora podj¹æ inne czynnoœci. Lekcjê prowadŸ raczej zbyt
szybko ni¿ za wolno. Gdy temat na to pozwala, po ogólnoklasowej dyskusji
mo¿esz ponownie zorganizowaæ pracê w parach i daæ im kolejne zadanie,
podnosz¹c nieco próg trudnoœci.

• Nie poganiaj uczniów, którzy zabieraj¹ siê do pracy powoli. Popêdzanie na
d³u¿sz¹ metê dzia³a niekorzystnie. Aby przyspieszyæ tempo lekcji, lepiej daj
uczniom kilka zadañ na tyle ³atwych, by w naturalny sposób zechcieli siê
w nie zaanga¿owaæ.

• Zachêcaj uczniów, by sami dobierali siê w pary. Samodzielne dokonywa-
nie wyboru dobrze s³u¿y rozwijaniu poczucia odpowiedzialnoœci za w³asne
czyny. Uczniom, którzy maj¹ z tym trudnoœci, mo¿esz pomóc znaleŸæ parê
lub zostawiæ ich samych, a póŸniej porozmawiaæ z nimi, zachêcaj¹c do podej-
mowania ryzyka, wi¹¿¹cego siê ze zwracaniem siê do innych oraz æwiczenia
podejmowania inicjatywy w takich sytuacjach. Ka¿dego ucznia powinieneœ
potraktowaæ indywidualnie i najpierw zastanowiæ siê, co na d³u¿sz¹ metê
bêdzie dla niego najlepsze.
Tê kwestiê oraz inne problemy zwi¹zane z prac¹ w grupach omawiam w roz-

dziale ósmym.
Jedn¹ z zalet metody niedopowiedzenia i praca w parach jest komunikowanie

uczniom naszych oczekiwañ. Im czêœciej bêdziemy z niej korzystaæ, tym wiêcej
uczniów zacznie doceniaæ fakt, ¿e doros³y cz³owiek – odpowiedzialny nauczyciel
– oczekuje od nich, ¿e bêd¹ w stanie samodzielnie myœleæ i uczyæ siê, a tak¿e
wspieraæ siê i pomagaæ sobie nawzajem. Nawet jeœli w przysz³oœci uczniowie
nie bêd¹ musieli korzystaæ z umiejêtnoœci i pojêæ, które opanowuj¹ w szkole,
to jednak opuszczaj¹c j¹, bêd¹ przekonani, ¿e ka¿dy z nich jest utalentowan¹
osob¹2.

Zastosowa³am metodê niedopowiedzenia i praca w parach ucz¹c obs³ugi
komputera. Wysz³o znakomicie! Ci, którzy wiedzieli sporo o komputerach,
natychmiast ruszyli do pracy. Pozostali uczyli siê od rówieœników.

Cheryl Miller
nauczycielka ze Stanów Zjednoczonych

Zastosowa³am metodê niedopowiedzenia i praca w parach ucz¹c obs³ugi
komputera. Wysz³o znakomicie! Ci, którzy wiedzieli sporo o komputerach,
natychmiast ruszyli do pracy. Pozostali uczyli siê od rówieœników.

Cheryl Miller
nauczycielka ze Stanów Zjednoczonych

2 Autor odwo³uje siê do: Arthur Whimbey (Whimbey i Lochhead 1986); Jerome Bruner (Bruner
i Kenny 1996).
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Metoda 2.5. G³osowanie
Opis. Zadawanie pytañ, na które uczniowie mog¹ odpowiedzieæ niewerbalnie, np. Ile
osób...?
Cel. Sprawdzenie toku myœlenia uczniów bez zwalniania tempa lekcji.

Pytania, wymagaj¹ce odpowiedzi s³ownych, spowalniaj¹ tempo lekcji, co
zwykle nie jest korzystne. Stopieñ zrozumienia tematu mo¿na sprawdziæ szybko
i ³atwo, zadaj¹c pytania, na które uczniowie odpowiadaj¹ przez podniesienie
rêki.

Jak pokazuj¹ zamieszczone ni¿ej przyk³ady, pytania, wymagaj¹ce odpowie-
dzi werbalnych, ³atwo jest zamieniæ na pytania, na które udziela siê odpowiedzi
g³osuj¹c:

P y t a n i a w y m a g a j ¹ c e
Py t an i a d o g ³o sowan i a

odpowiedz i werba lnych
1. Czy ktoœ ma jakieœ pytania? 1. Ile osób ma jeszcze pytania?
2. Czy mo¿emy przejœæ dalej? 2. Ile osób jest gotowych przejœæ do nowego

tematu?
3. Czy zgadzacie siê z tym, co powiedzia³a

w³aœnie Kasia?
3. Ile osób zgadza siê z Kasi¹? Ile osób siê

nie zgadza?

Stosowanie tej metody pozwala utrzymaæ wysoki poziom zaanga¿owania
uczniów, poniewa¿:
1) unika siê uczniowskich komentarzy, które spowolniaj¹ bieg lekcji;
2) wszyscy chêtnie w³¹czaj¹ siê w lekcjê, poniewa¿ odpowiadanie na tak posta-

wione pytania jest ³atwe.
Odpowiedzi niewerbalne mog¹ dostarczaæ informacji bardziej z³o¿onych, na

przyk³ad:
Stopnie wyra¿enia zgody. Kto siê zgadza, podnosi ca³¹ rêkê wysoko. Kto siê
zgadza czêœciowo, podnosi rêkê do po³owy. Kto siê nie zgadza, obraca kciuk do
do³u.
Gotowoœæ do odpowiedzi. Kto ma jakiœ pomys³, ale nie chce odpowiadaæ, pod-
nosi jeden palec. Kto jest gotowy wypowiedzieæ siê przed klas¹, ale nie jest
pewny, podnosi dwa palce. Kto jest doœæ pewny i chce odpowiadaæ, podnosi trzy
palce. Osoby, które nic nie rozumiej¹, podnosz¹ piêœæ. Nauczyciel pyta tylko tych
uczniów, którzy podnieœli dwa lub trzy palce.

Prowadzi³am lekcjê w III klasie Szko³y Podstawowej. Poprosi³am, aby rêkê pod-
nosili wszyscy uczniowie: ci, którzy chc¹, bym ich spyta³a – dwa palce; ci,
którzy wiedz¹, ale nie chc¹ byæ pytani – jeden palec; ci, którzy nie wiedz¹
– podnosz¹ piêœæ. Pierwszy raz zastosowa³am tê metodê przy nazywaniu ar-
tyku³ów spo¿ywczych. Nastêpnie – przy zadawaniu pytañ i udzielaniu na nie

Prowadzi³am lekcjê w III klasie Szko³y Podstawowej. Poprosi³am, aby rêkê pod-
nosili wszyscy uczniowie: ci, którzy chc¹, bym ich spyta³a – dwa palce; ci,
którzy wiedz¹, ale nie chc¹ byæ pytani – jeden palec; ci, którzy nie wiedz¹
– podnosz¹ piêœæ. Pierwszy raz zastosowa³am tê metodê przy nazywaniu ar-
tyku³ów spo¿ywczych. Nastêpnie – przy zadawaniu pytañ i udzielaniu na nie
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Metoda 2.5. G³osowanie
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osób...?
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i ³atwo, zadaj¹c pytania, na które uczniowie odpowiadaj¹ przez podniesienie
rêki.
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odpowiedzi. Umówi³am siê te¿ z uczniami, ¿e gdy ktoœ us³yszy s³owo, którego nie rozumie
– podniesie piêœæ do góry.
Szczególne atrakcyjne z mojego punktu widzenia by³o to, ¿e na bie¿¹co widzia³am, kiedy
nawet pojedynczy uczniowie przestawali nad¹¿aæ lub rozumieæ zagadnienie. Metoda
g³osowania pozwoli³a mi szybko reagowaæ, zmieniaæ tempo, uœciœlaæ pewne zagadnienia
lub wyjaœniaæ nieznane s³ówka.

Ewa Borgosz
nauczycielka jêzyka niemieckiego w Spo³ecznej Szkole Podstawowej nr 11 w Warszawie
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nauczycielka jêzyka niemieckiego w Spo³ecznej Szkole Podstawowej nr 11 w Warszawie

Metodê g³osowania zastosowa³am w czasie rozwi¹zywania zadañ. Ucznio-
wie potrafili ju¿ obliczaæ pole ko³a. Przy kolejnym zadaniu, które rozwi¹-
zywali samodzielnie, stosowali poznany wzór i obliczali pola innych figur.
W tym samym zadaniu oceniali, która figura ma wiêksze pole. Nastêpnie je-
den z uczniów podawa³ odpowiedzi, a pozostali podnosili ca³¹ rêkê w górê,

jeœli zgadzali siê z koleg¹ lub do po³owy, gdy mieli w¹tpliwoœci. Kto siê nie zgadza³, nie
podnosi³ rêki. Klasa na has³o: a teraz przeprowadzimy „g³osowanie”, ¿ywo zareagowa³a,
ka¿dy uczeñ zwróci³ uwagê na s³owa nauczyciela. Praca t¹ metod¹ by³a dla nich nowoœci¹.
Bardzo starali siê uczniowie s³abi. Pierwszym razem nie podnieœli rêki, drugim razem ju¿
to zrobili. Po przeprowadzonym g³osowaniu chêtnie wyjaœniali sobie pope³nione b³êdy.

Danuta JóŸwiak
nauczycielka matematyki w Zespole Szkó³ nr 3 w Koœcianie
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Metoda 2.6. Zapytaj kolegê
Opis. Uczniowie, którzy potrzebuj¹ pomocy, najpierw prosz¹ o ni¹ kolegê lub kole¿ankê.
Cel. Wzmocnienie poczucia wzajemnego wspierania siê uczniów oraz oszczêdzenie czasu
i energii nauczyciela.

Gdy uczeñ prosi mnie o powtórzenie wskazówek, dotycz¹cych pracy do-
mowej, pyta, na której jesteœmy stronie czy te¿, jak zrobiæ æwiczenie, zazwyczaj
mówiê: Zapytaj kolegê. Strategia ta s³u¿y rozmaitym celom:
• odci¹¿a nauczyciela, poniewa¿ wiêkszoœæ uczniów bez trudu uzyskuje po-

trzebn¹ pomoc od kolegów;
• pomaga budowaæ wœród uczniów atmosferê wzajemnego szacunku i cenienia

siebie nawzajem, przez co klasa staje siê zdrow¹, zwi¹zan¹ ze sob¹ spo³ecz-
noœci¹;

• uœwiadamia uczniom, ¿e ka¿dy w klasie mo¿e byæ „koleg¹” lub „kole¿ank¹”,
jeœli tylko jest w³aœnie w taki sposób postrzegany.
Niektórzy m³odsi uczniowie specjalnie wymyœlaj¹ problemy, ¿eby tylko mieæ

pretekst do zapytania nauczyciela. W takim wypadku dobrze jest wprowadziæ
zasadê: ask three then me, czyli w wolnym przek³adzie: zapytaj osoby przynajmniej
dwie, zanim zapytasz mnie. Nauczyciel umawia siê z uczniami, ¿e zanim zwróc¹ siê
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o pomoc do niego, najpierw zapytaj¹ dwie inne osoby. PóŸniej za ka¿dym razem
o tym przypomina, pytaj¹c wprost: Czy zapyta³eœ ju¿ o to dwie lub trzy osoby?

Pocz¹tkowo niektórym dzieciom trudno by³o zapytaæ kolegê lub kole¿ankê
– chcia³y natychmiast dostaæ odpowiedŸ od nauczyciela, bo nie by³y pewne,
czy mog¹ zaufaæ rówieœnikom. Po trzeciej lekcji stosowania metody zapytaj
kolegê uczniowie nabrali do siebie nawzajem wiêkszego zaufania.

Miriam Hamon
nauczycielka ze Stanów Zjednoczonych
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nauczycielka ze Stanów Zjednoczonych

Metoda 2.7. Wymiana w parach
Opis. Uczniowie dobieraj¹ siê w pary i w nich dziel¹ siê swymi pogl¹dami.
Cel. Æwiczenie wyra¿ania swoich pogl¹dów i s³uchania innej osoby.

Zachêcenie uczniów do rozmowy o ich pomys³ach znakomicie mobilizuje do
aktywnoœci. Najbardziej anga¿uj¹ siê, gdy mog¹ wymieniaæ myœli i spostrze¿e-
nia w parach, poniewa¿ ka¿dy jest wtedy s³uchaczem, a nastêpnie mówc¹; nikt
nie pozostaje na uboczu (w rozdziale ósmym poœwiêcam wiêcej uwagi kwestii
wielkoœci i sposobu doboru grup). Wymiana w parach sk³ania uczniów do sfor-
mu³owania myœli, które byæ mo¿e nie by³y jeszcze doœæ klarowne, zaspokaja te¿
podstawow¹ potrzebê kontaktu z rówieœnikami oraz swobody wypowiedzi.

Metodê tê mo¿na stosowaæ w najró¿niejszych celach i sytuacjach:
• Aby wymieniæ opinie. Na przyk³ad powiedz klasie: Wielu ludzi nie zgadza siê

z pogl¹dem, ¿e… Zanim zastanowimy siê nad tym wspólnie, dobierzcie siê w pary
i przedstawcie sobie swoje opinie i w¹tpliwoœci na ten temat. Macie na to kilka minut.

• Aby podzieliæ siê tym, co zrozumieli. Poproœ uczniów, by w parach wymienili
zdania podsumowuj¹ce na temat danej lekcji lub pracy domowej.

• Podczas wyk³adu. Aby daæ uczniom mo¿liwoœæ wyra¿enia przemyœleñ s³o-
wami i lepszego zrozumienia wyk³adu, poproœ ich: Podzielcie siê swoimi prze-
myœleniami na temat tego, o czym teraz siê dowiedzieliœcie, z osob¹, któr¹ macie
najbli¿ej. Macie na to kilka minut.

• Po postawieniu pytania, na które mo¿na udzieliæ wiele ró¿nych odpowiedzi.
Gdy uczniowie napisz¹ odpowiedzi, powiedz: Przeczytajcie sobie nawzajem
swoje odpowiedzi, a potem wspólnie porozmawiamy, co myœlicie na ten temat.

• W trakcie dyskusji. Aby wiêkszej liczbie uczniów daæ okazjê do wyra¿enia
opinii lub w¹tpliwoœci.

• Aby zmobilizowaæ uczniów do wiêkszej aktywnoœci. Kiedy uczniowie przez
jakiœ czas pracuj¹ samodzielnie lub g³ównie s³uchaj¹ innych, poproœ, ¿eby
przez kilka minut porozmawiali w parach na temat dotychczasowej pracy.
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Podczas wyk³adu zastosowa³am technikê wymiana w parach. Poprosi³am,
aby studenci obrócili siê do tych, którzy siedz¹ za nimi, aby mogli porozmawiaæ
z osobami przypadkowymi. Na koñcu zajêæ objaœniliœmy, czemu s³u¿y zasto-
sowana technika. W ankietach studenci wypowiadali siê pozytywnie o takich
„przerwach na myœlenie” podczas wyk³adu. Wymiany zdañ w parach czasami

ujawni³y sprzecznoœci w rozumieniu pewnych kwestii poruszanych przeze mnie. Studenci
z w³asnej inicjatywy prosili o wyjaœnienie. Z zasady otrzymywali je od kolegów spoza pary.
Ja tylko przys³uchiwa³am siê tej wymianie opinii i na koñcu wskaza³am tê, która by³a
zgodna z moj¹ intencj¹. Wypowiedzi studentów uœwiadomi³y mi, które fragmenty moich
wywodów mog¹ byæ niejasne. Technika ta wyraŸnie urozmaici³a wyk³ad, pozwoli³a na
uzupe³nienie i skorygowanie notatek. Wydaje mi siê, ¿e poprawi³a s³abn¹c¹ uwagê pu-
blicznoœci. W sposób naturalny wymiana w parach domaga siê zdañ podsumowuj¹cych
i rundy bez przymusu, tworz¹c z nimi spójn¹ ca³oœæ.

Wies³awa Wantuch
wyk³adowca na UAM w Poznaniu

Podczas wyk³adu zastosowa³am technikê wymiana w parach. Poprosi³am,
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uzupe³nienie i skorygowanie notatek. Wydaje mi siê, ¿e poprawi³a s³abn¹c¹ uwagê pu-
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Wymiana w parach zosta³a u¿yta w po³owie lekcji, kiedy uczniowie mu-
sieli odnaleŸæ przejawy „dulszczyzny” we wspó³czesnym œwiecie. M³odzie¿
otrzyma³a polecenie, aby ka¿dy napisa³ kilka zdañ na temat ob³udy moralno-
-obyczajowej w wybranym przez siebie œrodowisku. Potem nast¹pi³a wymiana
pogl¹dów w parach – poprosi³am, aby ka¿dy przeczyta³ swoje przemyœle-

nia, a nastêpnie przedyskutowa³ je z kole¿ank¹ lub koleg¹. Chêtni uczniowie przeczytali
swoje wypowiedzi g³oœno, co rozpoczê³o burzliw¹ dyskusjê na temat ob³udy w rodzinie.
To by³a kolejna lekcja poœwiêcona „Moralnoœci pani Dulskiej”. Uczniowie nie wykazywali
wczeœniej szczególnego zainteresowania lektur¹. Bez zbytniego zapa³u przyst¹pili do za-
pisywania swoich spostrze¿eñ. Atmosfera o¿ywi³a siê dopiero, gdy zaczêli czytaæ swoje
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zmobilizowa³y siê podczas dyskusji w parach. Przedstawiona metoda rzeczywiœcie akty-
wizuje, zmusza do myœlenia i werbalizacji swoich przemyœleñ, uczy tak¿e szacunku dla
cudzych pogl¹dów.
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nauczycielska jêzyka polskiego w Zespole Szkó³ Zawodowych w Legionowie

Wymiana w parach zosta³a u¿yta w po³owie lekcji, kiedy uczniowie mu-
sieli odnaleŸæ przejawy „dulszczyzny” we wspó³czesnym œwiecie. M³odzie¿
otrzyma³a polecenie, aby ka¿dy napisa³ kilka zdañ na temat ob³udy moralno-
-obyczajowej w wybranym przez siebie œrodowisku. Potem nast¹pi³a wymiana
pogl¹dów w parach – poprosi³am, aby ka¿dy przeczyta³ swoje przemyœle-

nia, a nastêpnie przedyskutowa³ je z kole¿ank¹ lub koleg¹. Chêtni uczniowie przeczytali
swoje wypowiedzi g³oœno, co rozpoczê³o burzliw¹ dyskusjê na temat ob³udy w rodzinie.
To by³a kolejna lekcja poœwiêcona „Moralnoœci pani Dulskiej”. Uczniowie nie wykazywali
wczeœniej szczególnego zainteresowania lektur¹. Bez zbytniego zapa³u przyst¹pili do za-
pisywania swoich spostrze¿eñ. Atmosfera o¿ywi³a siê dopiero, gdy zaczêli czytaæ swoje
zdania i wymieniaæ pogl¹dy. Okaza³o siê, ¿e osoby, które rzadko odzywa³y siê na lekcjach,
zmobilizowa³y siê podczas dyskusji w parach. Przedstawiona metoda rzeczywiœcie akty-
wizuje, zmusza do myœlenia i werbalizacji swoich przemyœleñ, uczy tak¿e szacunku dla
cudzych pogl¹dów.

Katarzyna Grabska-Gliwka
nauczycielska jêzyka polskiego w Zespole Szkó³ Zawodowych w Legionowie

Metoda 2.8. Powtarzanie chórem
Opis. Uczniowie chórem powtarzaj¹ informacje wypisane na kartkach oraz odczytane przez
nauczyciela.
Cel. Pomoc w pamiêciowym opanowaniu materia³u, a tak¿e zwiêkszenie zaanga¿owania
uczniów i poziomu aktywnoœci w klasie.

Nauczyciele, pracuj¹cy z ma³ymi dzieæmi czêsto powtarzaj¹ z nimi chórem
alfabet. Taki sposób nauczania mo¿e byæ czasami przydatny tak¿e na wy¿szych
poziomach nauczania, w ka¿dej dziedzinie wiedzy.
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Wskazówki
1. Informacje, które uczniowie maj¹ zapamiêtaæ, takie jak: wzory chemiczne

(np. fluorek sodu = NaF) lub poprawne zwroty (np. poszed³em do domu),
wypisz drukowanymi literami na osobnych kartkach. Za pierwszym razem
nie u¿ywaj wiêcej ni¿ 10 – 12 kart.

2. Pokazuj¹c uczniom kolejne karty, najpierw odczytuj je na g³os sam, a nastêp-
nie w chórze z uczniami. Nadawaj czytaniu rytm i szybkie tempo.

3. Zapowiedz uczniom, ¿e od czasu do czasu bêdziecie w ten sposób utrwalaæ
materia³.

4. W miarê opanowywania przez uczniów materia³u, usuwaj niepotrzebne ju¿
karty i wprowadzaj w ich miejsce nowe. Aby jednak odœwie¿yæ wczeœniejsz¹
wiedzê, powracaj od czasu do czasu do wycofanych kart.

Metoda ta przede wszystkim u³atwia przyswojenie tych treœci, które ucznio-
wie powinni znaæ na pamiêæ, np.: nazwy pañstw i ich stolic, tabliczkê mno¿enia,
wyrazy o trudnej pisowni, wzory z geometrii, wa¿ne wskazówki dotycz¹ce zdro-
wia, itp. Kartami mo¿na pos³u¿yæ siê tak¿e wtedy, gdy trzeba o¿ywiæ atmosferê
w klasie lub zmieniæ tempo pracy. Powtarzanie chórem przyczynia siê ponadto do
budowania wiêzi spo³ecznej. Uczniów zaczyna cieszyæ – w miarê zapamiêtywa-
nia materia³u z kart – pewnoœæ, z jak¹ potrafi¹ udzieliæ w³aœciwych odpowiedzi,
w zwi¹zku z tym coraz chêtniej uczestnicz¹ w lekcji.

Oto kilka wskazówek, jak pracowaæ metod¹ powtarzania chórem:
Zmieniaj karty szybko. Nie przejmuj siê, ¿e nie wszyscy znaj¹ informacje na

kartach lub powtarzaj¹ je nie ca³kiem dobrze. Nie poprawiaj ich. Powtarzanie
pozwoli im zapamiêtaæ prawid³owe informacje. Nie przejmuj siê, ¿e niektórzy
ju¿ to opanowali. Jeœli tempo jest szybkie, to osoby te z przyjemnoœci¹ przy³¹cz¹
siê do grupy i bêd¹ g³oœno powtarzaæ, korzystaj¹c ze swojej wiedzy.

Odwrotna strona karty jest dla ciebie. Aby utrzymywaæ szybkie tempo pracy
i samemu siê nie pogubiæ, na wszelki wypadek tê sam¹ informacjê napisz po
obu stronach karty. W ka¿dej chwili bêdziesz móg³ b³yskawicznie upewniæ siê,
co pokazujesz.

Daj chwilê do namys³u. Jeœli informacje, które uczniowie maj¹ zapamiêtaæ
mo¿na po³¹czyæ w pary, np.: nazwa pañstwa i jego stolicy, nazwa zwi¹zku che-
micznego i jego wzór, tabliczka mno¿enia (mno¿na × mno¿nik = iloczyn), jeden
element informacji mo¿na zapisaæ po jednej stronie karty, a drugi po drugiej. Na
przyk³ad, gdy za pomoc¹ kart æwiczycie tabliczkê mno¿enia, najpierw mo¿na po-
kazaæ kartê z zapisem „4× 5 =” i odczytaæ j¹ chórem, a nastêpnie daæ chwilê na
zastanowienie siê nad odpowiedzi¹. Potem odwróciæ kartê i przeczytaæ chórem
odpowiedŸ „20”. Niektórzy nauczyciele s¹ niechêtni pokazywaniu uczniom od-
powiedzi. Uwa¿am, ¿e takie podejœcie jest nies³uszne. Widz¹c pytanie, uczniowie
maj¹ czas do namys³u. Ujawnienie odpowiedzi pomaga im gruntownie utrwaliæ
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wiedzê, poniewa¿ mog¹ skoncentrowaæ siê na informacji bez martwienia siê o to,
czy maj¹ racjê, czy nie.

Co jakiœ czas mobilizuj uczniów do zaanga¿owania. Wa¿n¹ zalet¹ powta-
rzania chórem jest rozbudzenie zaanga¿owania. Czasem jednak trzeba uczniów
dodatkowo mobilizowaæ, mówi¹c na przyk³ad: Powiedzcie to energicznie!, G³oœniej!,
Dobitniej! lub Trochê wiêcej energii! albo te¿ Z wiêkszym zapa³em!.

Poka¿ ró¿nicê miêdzy zaanga¿owaniem i ha³aœliwoœci¹. Kiedy ha³as w klasie
jest za du¿y i trzeba go nieco stonowaæ, zademonstruj uczniom, ¿e mo¿na mówiæ
cicho, a mimo to dobitnie, ¿e nawet szept bywa wyrazisty. Po wykonaniu tego
poproœ, ¿eby sami powiedzieli coœ dobitnie i wyraŸnie, ale bez podnoszenia
g³osu.

Wykorzystaj zró¿nicowanie natê¿enia dŸwiêków. Poproœ uczniów, ¿eby za-
le¿nie od tego, jak wysoko podnosisz karty, mówili g³oœniej lub ciszej. Na przy-
k³ad, gdy karta jest na wysokoœci twojego ramienia, uczniowie mog¹ mówiæ
donoœnie. Karta na wysokoœci biodra oznacza, ¿e maj¹ mówiæ dobitnie, ale szep-
tem.

Jedna osoba mówi, wszyscy powtarzaj¹3. Od czasu do czasu zastosuj od-
mianê tej metody, polegaj¹c¹ na powtarzaniu chórem po którymœ z uczniów.
Podnieœ kartê i spoœród zg³aszaj¹cych siê uczniów wybierz jedn¹ osobê, która
odczyta kartê na g³os jako pierwsza i powie: Teraz wszyscy, a wówczas ca³a klasa
powtórzy po niej chórem informacjê zawart¹ na karcie.

Poni¿szy przyk³ad pokazuje jeszcze inn¹ odmianê tej metody, któr¹ mo¿na
stosowaæ na ka¿dych zajêciach:
Nauczyciel: Co to jest rzeczownik?
Jakub: Osoba, miejsce lub rzecz.
Nauczyciel: Tak, rzeczownik to osoba, miejsce lub rzecz. A teraz wszyscy razem…
Ca³a klasa: Rzeczownik to osoba, miejsce lub rzecz.

Korzystaj z wariantu jeden mówi, wszyscy powtarzaj¹, gdy chcesz coœ pod-
kreœliæ. Przyk³ad:
Nauczyciel: Œrodowisko trzeba traktowaæ jak jeden system. A teraz proszê, powtórzcie

chórem ze mn¹.
Ca³a klasa: Œrodowisko to jeden system.
Nauczyciel: Powiedzmy to jeszcze raz, dobitniej.
Ca³a klasa: Œrodowisko to jeden system.
Nauczyciel: Tak, trzeba traktowaæ œrodowisko jako jedn¹ ca³oœæ, ¿ywy, pe³en wspó³zale¿-

noœci system…

3 Grace Pilon, zob. przypis s. 13.
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Mia³am w¹tpliwoœci, czy powtarzanie chórem informacji z planszy nie bê-
dzie œmieszy³o licealistów. Okaza³o siê, ¿e zabawa jest dobra w ka¿dej klasie,
a plansze wcale nie œmiesz¹, tylko wzbudzaj¹ ciekawoœæ. Powtarzanie chó-
rem sprawia, ¿e na trudn¹ lekcjê matematyki m³odzie¿ zaczyna patrzeæ bar-
dziej ¿yczliwie. £atwoœæ, z jak¹ regu³ki wchodz¹ do g³owy, zachêca do brania

udzia³u w lekcji uczniów najbardziej opornych. W trakcie powtarzania nie maj¹ czasu na
przeszkadzanie, poniewa¿ staraj¹ siê nie pomyliæ. Wczeœniej t³umaczy³am, jak uczyæ siê
pewnych regu³. Niestety, bez efektów. Teraz, zamiast radziæ, pokaza³am sposób i od razu
by³ skutek.

Izabella Czerwiec
nauczycielka matematyki w Zespole Szkó³ Zawodowych w Legionowie
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Izabella Czerwiec
nauczycielka matematyki w Zespole Szkó³ Zawodowych w Legionowie

Metoda 2.9. Uwa¿ne s³uchanie wyk³adu
Opis. Nauczyciel koñczy wyk³ad, zanim uwaga uczniów zacznie siê rozpraszaæ.
Cel. Zmobilizowanie wszystkich uczniów do uwa¿nego wys³uchania wyk³adu.

Wielu pedagogów uwa¿a, ¿e wyk³ad sprowadza proces uczenia siê do bier-
nego s³uchania i najchêtniej w ogóle zrezygnowa³oby z tej metody. Nie zga-
dzam siê z tym. Zna³em nauczycieli, który wyk³adali w sposób tak zajmuj¹cy, ¿e
uwaga s³uchaczy nie s³ab³a przez d³u¿szy czas. Niestety, wiêkszoœæ z nas nie ma
takiego talentu. Wyk³ad jest jednak czêsto najdogodniejsz¹ form¹ przekazania
informacji i dlatego powinniœmy pos³ugiwaæ siê t¹ metod¹ jak najefektywniej.
Najwa¿niejszym zadaniem jest utrzymanie uwagi uczniów. Nauczyciel musi byæ
wyczulony na pierwsze sygna³y œwiadcz¹ce o tym, ¿e koncentracja zaczyna s³ab-
n¹æ i musi reagowaæ zanim dojdzie do ca³kowitego jej rozproszenia. Mo¿na to
zrobiæ, „wrzucaj¹c” w odpowiednim momencie „inny bieg”. Oto, jak ja to robiê.

Zapisz, a potem opowiedz. Jeœli wyk³adany materia³ zawiera wiele treœci war-
tych przemyœlenia, zmieniam „bieg” dwustopniowo. Najpierw proszê uczniów,
¿eby zapisali najwa¿niejsze wnioski, pytania lub przemyœlenia, które im siê nasu-
nê³y w zwi¹zku z tematem wyk³adu. Kiedy widzê, ¿e kilka osób skoñczy³o pisaæ,
proszê wszystkich, ¿eby dobrali siê w pary i podzielili swoimi refleksjami. W tym
czasie zastanawiam siê, jaki rodzaj dzia³ania bêdzie najlepszy, gdy uczniowie
zakoñcz¹ rozmowê. Czêsto dobra jest dyskusja. Czasami krótko podsumowujê
treœæ wyk³adu. Innym znów razem, dochodzê do wniosku, ¿e najlepiej od³o¿yæ
ten temat na póŸniej i wróciæ do niego w innym czasie.

Szybka powtórka i zakoñczenie. Jeœli treœci¹ wyk³adu s¹ przede wszystkim
fakty, nie ma sensu prosiæ uczniów o refleksje na piœmie. Lepiej szybko powtórzyæ
omówiony materia³ i wróciæ do niego za jakiœ czas. Mo¿na te¿ poprosiæ uczniów
o zapisanie tego, co zapamiêtali oraz ewentualnych pytañ. Wa¿ne jest szybkie
tempo – aby uwaga uczniów nie rozprasza³a siê, szybko koñczê wyk³ad.
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omówiony materia³ i wróciæ do niego za jakiœ czas. Mo¿na te¿ poprosiæ uczniów
o zapisanie tego, co zapamiêtali oraz ewentualnych pytañ. Wa¿ne jest szybkie
tempo – aby uwaga uczniów nie rozprasza³a siê, szybko koñczê wyk³ad.
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Metoda 2.10. Wys³uchaj i zapisz
Opis. Nauczyciel co jakiœ czas przerywa wyk³ad, daj¹c uczniom mo¿liwoœæ zapisania prze-
myœleñ, podsumowania tego, co us³yszeli, zadania pytañ oraz zrobienia wszystkiego, co im
przyjdzie na myœl.
Cel. Zintensyfikowanie mo¿liwoœci uczenia siê.

Metoda wys³uchaj i zapisz jest podobna do metody uwa¿ne s³uchanie wy-
k³adu, poniewa¿ tak¿e polega na przejœciu od wyk³adu do innego rodzaju ak-
tywnoœci. W tym wypadku jednak nauczyciel z góry okreœla strukturê wyk³adu,
przewiduj¹c w nim miejsca na czas do namys³u. Oto przyk³ad pos³ugiwania siê
t¹ metod¹. Nauczyciel mówi: Dopóki bêdê omawiaæ temat, proszê nie robiæ notatek,
tylko uwa¿nie s³uchaæ. Po 3 – 4 minutach wyk³adu bêdzie minutowa przerwa na pisanie.
Co macie pisaæ? Mo¿e to byæ podsumowanie tego, co us³yszeliœcie, pytania, które wam siê
nasunê³y w zwi¹zku z tematem, wasze przemyœlenia albo jeszcze coœ innego.

Gdy korzystam z tej metody zaczynam lekcjê od natychmiastowego po-
kazania w praktyce tego, jak ona dzia³a. Nie zachêcam do zadawania pytañ,
bo najprawdopodobniej doprowadzi³oby to do powtarzania wyjaœnieñ i znu-
dzi³o czêœæ uczniów. D¹¿ê do utrzymania szybkiego tempa – od razu zaczynam
wyk³ad, mówiê przez kilka minut, robiê przerwê na zrobienie notatek, mówiê
znowu, robiê kolejn¹ przerwê na pisanie i tak dalej. W widocznym miejscu w kla-
sie umieszczam kartkê, która przypomina uczniom o czterech formach notatek:
1. podsumowanie, 2. pytania, 3. przemyœlenia, 4. coœ innego.

Po kilku cyklach s³uchania i pisania czêsto proszê uczniów, by w parach
(metoda 2.7) wymienili siê swoimi notatkami i spróbowali razem wyjaœniæ w¹t-
pliwoœci. Wymiana w parach pomaga utrwaliæ omówiony materia³. Czêsto po
niej inicjujê dyskusjê.

Kiedyœ myœla³em, ¿e mówi¹c do starszych uczniów, mo¿na robiæ przerwy
na notowanie rzadziej ni¿ co 3 – 4 minuty. Przekona³em siê jednak, ¿e podczas
d³u¿szych wyk³adów wszyscy uczniowie – i przedszkolaki, i licealiœci – zaczynaj¹
mieæ trudnoœciami ze skupieniem uwagi.

Gdy pracujê t¹ metod¹ z ma³ymi dzieæmi, nie umiej¹cymi jeszcze sprawnie
pisaæ, proszê, by podczas przerwy spróbowa³y coœ narysowaæ, napisaæ albo posie-
dzieæ cichutko i przekonaæ siê, jakie myœli chodz¹ im po g³owie, gdy zastanawiaj¹
siê nad tym, co powiedzia³em.

Wyk³ad mo¿e byæ wzbogacony ró¿nymi materia³ami pomocniczymi, takimi
jak: przezrocza, plansze, notatki na tablicy, kartki rozdawane uczniom, itp. Cza-
sami te kartki, rozdane uczniom, maj¹ charakter kart pracy, na których, obok wy-
pisanych g³ównych zagadnieñ wyk³adu nauczyciela, jest zostawione uczniowi
miejsce na zrobienie w³asnych notatek i uwag. Wszystko to jest bardzo cenne,
poniewa¿ dostarcza informacji nie tylko w postaci werbalnej, ale i wizualnej, co
ma szczególne znaczenie dla uczniów, którzy szybciej ucz¹ siê za poœrednictwem
bodŸców wzrokowych ni¿ s³uchowych. Nie rozwi¹zuje to jednak zasadniczego
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problemu zwi¹zanego z wyk³adem, jakim jest nadmiar nowych treœci, nie za-
pewnia bowiem uczniom czasu na przemyœlenie ich i uporz¹dkowanie.

Na zajêciach z metodyki, prowadzonych dla studentów postanowi³am po-
kazaæ im, jak istotna jest mobilizacja do aktywnego uczenia siê, czyli zrobiæ
wprowadzenie do cyklu zajêæ warsztatowych, prezentuj¹cych metody aktywi-
zacji uczniów. Jak zwykle w takich wypadkach zdecydowa³am siê rozpocz¹æ od
wyk³adu. Zupe³nie jednak inaczej ni¿ zwykle opracowa³am swoje wyst¹pienie.

Po ka¿dych 3–4 minutach przerywa³am wyk³ad, daj¹c studentom czas na podsumowanie
tego, co us³yszeli. Wysz³o œwietnie! Metoda wys³uchaj i zapisz sprawi³a, ¿e ja mobili-
zowa³am ca³¹ swoj¹ uwagê, ¿eby dobrze wykorzystaæ te trzy minuty. W przerwach, na
moje polecenie, studenci notowali najwa¿niejsze informacje i uwagi, czasem prosi³am ich
o krótk¹, sk³adaj¹c¹ siê najwy¿ej z trzech zdañ wymianê opinii w parach lub sformu³owa-
nie pytania. Kiedy wreszcie na zakoñczenie poprosi³am studentów o ocenê zastosowanej
przeze mnie metody wyk³adu, studenci stwierdzili ze zdziwieniem „i to mia³ byæ wyk³ad?;
w czasie wyk³adu mêczy siê wyk³adowca, dzisiaj to my jesteœmy ciê¿ko spracowani?”

Gra¿yna Czetwertyñska
nauczyciel akademicki, Uniwersytet Warszawski

Na zajêciach z metodyki, prowadzonych dla studentów postanowi³am po-
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tego, co us³yszeli. Wysz³o œwietnie! Metoda wys³uchaj i zapisz sprawi³a, ¿e ja mobili-
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Metoda 2.11. O¿ywiæ dyskusjê
Opis. Nauczyciel koñczy dyskusjê, zanim uwaga uczniów zacznie siê rozpraszaæ.
Cel. Zaanga¿owanie w dyskusjê ca³ej klasy.

W klasowych dyskusjach czêsto bierze udzia³ tylko czêœæ uczniów. Aktywni
uczniowie zabieraj¹ g³os, a inni czekaj¹. To spostrze¿enie prowadzi do pierwszej
zasady dobrej dyskusji: prowadŸ dyskusjê tylko tak d³ugo, jak d³ugo uczniowie
s¹ na niej skupieni. Gdy tylko zauwa¿ysz objawy rozproszenia, zmieñ metodê.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e wiêkszoœæ wspó³czesnych uczniów ma k³opoty z kon-
centracj¹, chwila ta mo¿e nadejœæ doœæ szybko, bo niewiele tematów jest w stanie
przykuæ ich uwagê na d³u¿ej ni¿ kilka minut.

Czasami jednak mo¿na dyskusjê o¿ywiæ, przestawiaj¹c siê na inn¹ formê
dzia³ania. Przyjrzyjmy siê kilku przyk³adom.
1. Jeœli dyskusja siê ci¹gnie, nauczyciel – by przyspieszyæ jej tempo – zarz¹dza

g³osowanie. Gdy kolejny uczeñ koñczy wypowiedŸ, nauczyciel pyta: Ile osób
zgadza siê z tym, co powiedzia³ Tomek? Ile siê nie zgadza? A ile nie ma zdania na
ten temat? A potem mówi: Ile osób chce coœ dodaæ? Dobrze, pos³uchajmy jeszcze
Ani, Janka, Basi i Zuzi. Ustalenie kolejnoœci dyskutantów zmniejsza napiêcie
u pozosta³ych uczniów – poniewa¿ nie musz¹ siê zastanawiaæ, kto bêdzie
nastêpny i czy nie powinni siê zg³osiæ, s³uchaj¹ uwa¿niej (zob. metoda 9.2).

2. Nauczyciel przerywa dyskusjê przechodz¹c do metody pytanie – wszyscy
pisz¹. Mówi: Teraz zapiszcie lub przedstawcie w postaci rysunku wasze pomys³y na
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zgadza siê z tym, co powiedzia³ Tomek? Ile siê nie zgadza? A ile nie ma zdania na
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temat tego, o czym mówiliœmy. Potem przechodzi do wymiany w parach: Teraz
przez 2 – 3 minuty wymieñcie pogl¹dy ze swoim s¹siadem.

3. Aby zmieniæ bieg dyskusji, nauczyciel przechodzi do metody runda bez przy-
musu. Mówi: Teraz wszyscy odpowiadaj¹ po kolei. Kiedy przyjdzie wasza kolej,
powiedzcie, co s¹dzicie o temacie dyskusji, nawet jeœli wyda siê to wam ryzykowne.
W tej klasie przyjmujemy wszystkie pogl¹dy. Albo te¿ powiedzcie, z którymi opiniami
siê zgadzacie. Oczywiœcie ka¿dy mo¿e powiedzieæ „pasujê”.

4. Aby zmieniæ tempo dyskusji, nauczyciel przechodzi do metody zdañ pod-
sumowuj¹cych. Mówi: Zanim przejdziemy do dalszego ci¹gu, zastanówcie siê nad
dyskusj¹ i spróbujcie wyci¹gn¹æ z niej jakieœ wnioski dla siebie. Sprawdzimy kilka
z nich i przekonamy siê, czy chcemy dalej mówiæ na ten temat.
Druga zasada, decyduj¹ca o tym, ¿e dyskusja jest udana, jest równie prosta:

nie zak³adaj, ¿e dyskusja zawsze mobilizuje do sensownego myœlenia. Czêsto
staje siê okazj¹ do wymiany opinii i bezmyœlnej gadaniny.

Zazwyczaj dyskusje przebiegaj¹ najlepiej, jeœli s¹ tylko jednym z elementów
lekcji, tak jak w nastêpuj¹cej sekwencji:
1. Uczniowie myœl¹ o temacie i notuj¹ wstêpne spostrze¿enia.
2. Uczniowie dobieraj¹ siê w pary i pokrótce wymieniaj¹ opinie.
3. Odbywa siê ogólnoklasowa dyskusja, mówi¹ ochotnicy.
4. Wszyscy uczniowie zastanawiaj¹ siê nad tematem lekcji i zapisuj¹ zdania pod-

sumowuj¹ce, które mog¹ póŸniej przeczytaæ przy podsumowaniu, podzieliæ
siê nimi z koleg¹ w parze albo schowaæ do swojej teczki.
Dyskusja rzadko przynosi tak du¿y po¿ytek, jak siê powszechnie uwa¿a.

Wiêkszoœæ uczniów odbiera j¹ podobnie, jak wyk³ad: jako ci¹g zdañ, które nie
maj¹ dla nich g³êbszego osobistego sensu, dopóki nie zostan¹ przemyœlane. Naj-
lepsze efekty daje krótkie przedyskutowanie konkretnego zagadnienia i przejœcie
do innego rodzaju dzia³ania natychmiast, gdy tylko dyskusja zaczyna zamieraæ.

Oto kilka dodatkowych wskazówek, s³u¿¹cych prowadzeniu wartoœciowej dys-
kusji:

U³ó¿ listê prowokacyjnych tematów. Na wszelki wypadek miej pod rêk¹
tematy dyskusji, które ju¿ wczeœniej sprawdzi³y siê na lekcjach jako interesuj¹ce.

Wyznacz jednego ucznia do prowadzenia dyskusji. Poproœ któregoœ ucznia,
by poprowadzi³ obrady i da³ znaæ, kiedy, jego zdaniem, klasa powinna zaj¹æ siê
ju¿ czymœ innym.

Na bie¿¹co twórz pomoce wizualne. Aby pomóc uczniom utrzymaæ uwagê,
zapisuj na tablicy kluczowe s³owa, pomys³y i liczby. Niektórzy uczniowie lepiej
przyswajaj¹ wiedzê, patrz¹c ni¿ s³uchaj¹c, a anga¿owanie w proces uczenia siê
kilku zmys³ów jest korzystne dla wszystkich.

Wyznacz sekretarzy do pisania na tablicy. Jest to szczególnie po¿yteczne,
gdy celem dyskusji jest stworzenie listy pomys³ów. Aby unikn¹æ przestojów,
wyznacz dwóch sekretarzy – zanim jeden skoñczy zapisywaæ notatkê, drugi
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mo¿e zaczynaæ now¹. Jeœli uczniowie rzucaj¹ luŸne uwagi, powtarzaj g³oœno
zdania, które maj¹ byæ zapisane na tablicy.

Utrzymuj z wszystkimi uczniami kontakt wzrokowy. Uczniowie, siedz¹cy
z ty³u lub na obrze¿ach klasy, czêsto maj¹ poczucie, ¿e s¹ niedostrzegani przez
nauczyciela. Aby temu zapobiec, przesuwaj spojrzenie od twarzy do twarzy,
chodŸ po sali lub, co jakiœ czas zmieniaj miejsce, w którym siedzisz.

Usi¹dŸcie w krêgu. Aby ka¿dy czu³, ¿e jest w centrum wydarzeñ, na czas
dyskusji ustawcie stoliki w ko³o lub pó³kole. Siedz¹c naprzeciwko siebie i patrz¹c
sobie w oczy, uczniowie s¹ bardziej sk³onni do anga¿owania siê w dyskusjê.

Udzielaj g³osu skiniêciem g³owy. Aby dyskusja nie zosta³a zdominowana
przez wypowiedzi sta³ych dyskutantów, nie proœ o zg³aszanie siê chêtnych, lecz
wskazuj skiniêciem g³owy osobê, której udzielasz g³osu. Wiêcej informacji na
temat tego sposobu znajdziesz w opisie metody 9.3.

Metoda 2.12. G³oœne myœlenie
Opis. Nauczyciel g³oœno myœli, rozwi¹zuj¹c jakiœ problem.
Cel. Pokazanie uczniom, jak zazwyczaj przebiega proces myœlowy i uœwiadomienie im, ¿e nie
zawsze jest to proces liniowy – nie przebiega w sposób ci¹g³y.

Wielu uczniów nie zdaje sobie sprawy z tego, na czym polega przemyœle-
nie problemu, czêsto maj¹ mylne przekonanie, ¿e do odpowiedzi dochodzi siê
szybko, ³atwo i bez pope³niania b³êdów. Dzieje siê tak na podstawie obserwo-
wania tych kolegów, którzy pracuj¹ i ucz¹ siê najszybciej. Kiedy wiêc coœ im
siê nie udaje, szybko trac¹ wiarê w siebie. Staj¹ siê bierni, niezdolni do myœlenia,
próbuj¹ wszystko opanowaæ pamiêciowo. Œledz¹c tok rozumowania nauczyciela
g³oœno rozwi¹zuj¹cego jakiœ problem czy zadanie, przekonuj¹ siê, ¿e dochodze-
nie do prawid³owej odpowiedzi jest zazwyczaj procesem powolnym i skompli-
kowanym, rzadko szybkim i prostym. Oto przyk³ad g³oœnego myœlenia w trakcie
rozwi¹zywania zadania na tablicy: Przyjrzyjmy siê, jak mo¿na podzieliæ 50 przez 6.
Chwileczkê. Czy to mi pomo¿e znaleŸæ rozwi¹zanie? Na czym polega³o zadanie? Obliczyæ
1/6 z 50. Czyli powinnam zastosowaæ dzielenie. Spróbujê i sprawdzê, czy otrzymany wynik
choæ w przybli¿eniu wydaje siê prawdziwy. Jeœli nie, zacznê jeszcze raz. Zobaczmy… 50
przez 6… 6 razy 5 to 30, 6 razy 7 to… hmm… 42. To pasuje. 6 razy 8 równa siê… równa
siê… 48, czyli jeszcze bli¿ej. 6 razy 9 bêdzie za du¿o, bo 48 jest tylko o 2 mniejsze ni¿ 50.
A wiêc tutaj piszê 8, a 2 tutaj…

Metoda g³oœne myœlenie pokazuje uczniom proces dochodzenia, do prawi-
d³owego rozwi¹zania, drog¹ kolejnych przymiarek, pomy³ek, korygowania tych
pomy³ek i innych etapów, przez które przechodzi siê w myœlach. Metoda ta
dodaje otuchy uczniom, którzy niechêtnie przyznaj¹ siê do tego, ¿e czegoœ nie
rozumiej¹. Ponadto uczy ona umiejêtnoœci rozwi¹zywania rzeczywistych pro-
blemów, które pojawiaj¹ siê w ¿yciu.
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zdania, które maj¹ byæ zapisane na tablicy.

Utrzymuj z wszystkimi uczniami kontakt wzrokowy. Uczniowie, siedz¹cy
z ty³u lub na obrze¿ach klasy, czêsto maj¹ poczucie, ¿e s¹ niedostrzegani przez
nauczyciela. Aby temu zapobiec, przesuwaj spojrzenie od twarzy do twarzy,
chodŸ po sali lub, co jakiœ czas zmieniaj miejsce, w którym siedzisz.

Usi¹dŸcie w krêgu. Aby ka¿dy czu³, ¿e jest w centrum wydarzeñ, na czas
dyskusji ustawcie stoliki w ko³o lub pó³kole. Siedz¹c naprzeciwko siebie i patrz¹c
sobie w oczy, uczniowie s¹ bardziej sk³onni do anga¿owania siê w dyskusjê.

Udzielaj g³osu skiniêciem g³owy. Aby dyskusja nie zosta³a zdominowana
przez wypowiedzi sta³ych dyskutantów, nie proœ o zg³aszanie siê chêtnych, lecz
wskazuj skiniêciem g³owy osobê, której udzielasz g³osu. Wiêcej informacji na
temat tego sposobu znajdziesz w opisie metody 9.3.

Metoda 2.12. G³oœne myœlenie
Opis. Nauczyciel g³oœno myœli, rozwi¹zuj¹c jakiœ problem.
Cel. Pokazanie uczniom, jak zazwyczaj przebiega proces myœlowy i uœwiadomienie im, ¿e nie
zawsze jest to proces liniowy – nie przebiega w sposób ci¹g³y.

Wielu uczniów nie zdaje sobie sprawy z tego, na czym polega przemyœle-
nie problemu, czêsto maj¹ mylne przekonanie, ¿e do odpowiedzi dochodzi siê
szybko, ³atwo i bez pope³niania b³êdów. Dzieje siê tak na podstawie obserwo-
wania tych kolegów, którzy pracuj¹ i ucz¹ siê najszybciej. Kiedy wiêc coœ im
siê nie udaje, szybko trac¹ wiarê w siebie. Staj¹ siê bierni, niezdolni do myœlenia,
próbuj¹ wszystko opanowaæ pamiêciowo. Œledz¹c tok rozumowania nauczyciela
g³oœno rozwi¹zuj¹cego jakiœ problem czy zadanie, przekonuj¹ siê, ¿e dochodze-
nie do prawid³owej odpowiedzi jest zazwyczaj procesem powolnym i skompli-
kowanym, rzadko szybkim i prostym. Oto przyk³ad g³oœnego myœlenia w trakcie
rozwi¹zywania zadania na tablicy: Przyjrzyjmy siê, jak mo¿na podzieliæ 50 przez 6.
Chwileczkê. Czy to mi pomo¿e znaleŸæ rozwi¹zanie? Na czym polega³o zadanie? Obliczyæ
1/6 z 50. Czyli powinnam zastosowaæ dzielenie. Spróbujê i sprawdzê, czy otrzymany wynik
choæ w przybli¿eniu wydaje siê prawdziwy. Jeœli nie, zacznê jeszcze raz. Zobaczmy… 50
przez 6… 6 razy 5 to 30, 6 razy 7 to… hmm… 42. To pasuje. 6 razy 8 równa siê… równa
siê… 48, czyli jeszcze bli¿ej. 6 razy 9 bêdzie za du¿o, bo 48 jest tylko o 2 mniejsze ni¿ 50.
A wiêc tutaj piszê 8, a 2 tutaj…

Metoda g³oœne myœlenie pokazuje uczniom proces dochodzenia, do prawi-
d³owego rozwi¹zania, drog¹ kolejnych przymiarek, pomy³ek, korygowania tych
pomy³ek i innych etapów, przez które przechodzi siê w myœlach. Metoda ta
dodaje otuchy uczniom, którzy niechêtnie przyznaj¹ siê do tego, ¿e czegoœ nie
rozumiej¹. Ponadto uczy ona umiejêtnoœci rozwi¹zywania rzeczywistych pro-
blemów, które pojawiaj¹ siê w ¿yciu.
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Przyjrzyjmy siê nauczycielowi, który pokazuje sposób na rozwi¹zywanie pro-
blemów dotycz¹cych porozumiewania siê. Wiêc jak mam siê z nim k³óciæ, kiedy na-
prawdê siê bojê? Nie jestem pewien, co siê stanie. Chcê mu powiedzieæ, jak siê czujê, ale…
sam nie wiem… Okropnie siê bojê. Chyba zapiszê sobie najwa¿niejsze sprawy… Mo¿e
wtedy bêdzie mi ³atwiej skupiæ siê na istocie rzeczy. Najpierw, o co mi chodzi? Moim
g³ównym celem jest… Pisze. Inne rozwi¹zania… Czy pomyœla³em o wszystkich rozwi¹-
zaniach? Zapisa³em trzy – mówi, wskazuj¹c na tablicê, gdzie zapisa³ trzy pozycje
– Mo¿e s¹ jeszcze jakieœ inne, na które nie wpad³em? Zapytam Janka, czy coœ mu nie
przychodzi do g³owy. Teraz mam ju¿ ró¿ne rozwi¹zania, ale na co siê zdecydowaæ? Chyba
powinienem o wszystkim zapomnieæ. Ale przecie¿ chodzi³o mi o…

Podczas rozwi¹zywania trudniejszego zadania poprosi³am chêtnego ucznia
o g³oœne myœlenie, analizowanie poszczególnych kroków, pomagaj¹c mu
w tej próbie. Ochotnik, który pierwszy rozwi¹zywa³ zadanie „g³oœno myœl¹c”
zdziwi³ siê moj¹ proœb¹, ba³ siê pope³niæ b³¹d, próbowa³ od razu zapisaæ
rozwi¹zanie. Rozwi¹zuj¹c wspólnie drugie zadanie, uczniowie chêtnie wypo-

wiadali siê. Zauwa¿y³am, ¿e prawie wszyscy próbuj¹ g³oœno myœleæ. Bardzo podoba³o mi
siê to, i¿ ostatecznie wszyscy uczniowie podjêli trud rozwi¹zywania zadania, nie boj¹c siê,
¿e coœ Ÿle powiedzieli.

Magdalena Król
nauczycielka matematyki w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kroœnie
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Metoda 2.13. Krok po kroku – æwiczenie pod kierunkiem
nauczyciela
Opis. Uczniowie, æwicz¹c okreœlon¹ umiejêtnoœæ pod kierunkiem nauczyciela, stopniowo
nabieraj¹ coraz wiêkszej wprawy.
Cel. Zaanga¿owanie wszystkich uczniów w æwiczenie i doskonalenie umiejêtnoœci praktycz-
nych.

Zadawanie pytañ jest bardzo skutecznym sposobem prowadzenia uczniów
od ³atwych i znanych przyk³adów do zrozumienia nowych, trudnych sytuacji.
Metoda ta, zwana potocznie æwiczeniem sterowanym (ang. guide practice), jest
przydatna do nauczania nie tylko konkretnych przedmiotów, ale te¿ umiejêtnoœci
myœlenia i odpowiedzialnoœci4. Oto kilka przyk³adów.

Nauka o jêzyku. Stosuj¹c metodê pytanie – wszyscy pisz¹, nauczyciel prosi
uczniów o napisanie liczby mnogiej s³owa „sêdzia”, któr¹ to formê ju¿ znaj¹.
W czasie, gdy uczniowie pracuj¹ samodzielnie, nauczyciel pisze na tablicy „sê-
dziowie”, by wszyscy po skoñczeniu pisania mogli zobaczyæ prawid³ow¹ odpo-
wiedŸ. Uczniowie sprawdzaj¹ swoje odpowiedzi i w razie potrzeby poprawiaj¹.

4 Autor odwo³uje siê do: Baraka Rosenshine’a „guided practice” (Rosenshine 1979, 1983).
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Nauczyciel unika wyjaœnieñ i dyskusji. Nastêpnie mówi kolejne ³atwe s³owo albo
przechodzi do mniej znanego, zmierzaj¹c do pokazania nowej regu³y tworzenia
liczby mnogiej. Uczniowie zaczynaj¹ pisaæ ten wyraz w liczbie mnogiej, a w tym
czasie nauczyciel pisze poprawn¹ formê na tablicy i mówi: Jeœli tym razem wam
siê nie uda³o, nie przejmujcie siê. Nastêpny wyraz bêdzie zgodny z t¹ sam¹ regu³¹. W ten
sposób wzmacnia ich pewnoœæ siebie i zachêca do odkrywania nowych regu³.
Kolejne wyrazy podaje w szybkim tempie. Unika rozwlek³ych dyskusji, k³ad¹c
nacisk na naukê przez praktyczne æwiczenie, obserwacjê i zastanowienie. Gdy
uczniowie pracuj¹, zagl¹da im do zeszytów sprawdzaj¹c, jak sobie radz¹. Jeœli
widzi trudnoœci, udziela tylko niezbêdnych wyjaœnieñ a nastêpne wyrazy, które
podaje s¹ na tyle ³atwe, ¿e uczniowie sami rozumiej¹ zasadê.

Matematyka. Nauczyciel dyktuje zadanie i gdy uczniowie samodzielnie nad
nim pracuj¹, pisze prawid³owe rozwi¹zanie na tablicy. Uczniowie sprawdzaj¹
wyniki. Nauczyciel dyktuje kolejne zadanie i znowu rozwi¹zuje je na tablicy, by
uczniowie mogli sprawdziæ wynik. Unika obszernych wyjaœnieñ, ¿eby ci którzy
rozumiej¹, nie znudzili siê i ¿eby proces uczenia siê polega³ g³ównie na æwiczeniu.

Metoda krok po kroku daje mo¿liwoœæ stopniowego przechodzenia od rzeczy
ju¿ znanych, bo przeæwiczonych, do kolejnych o wy¿szym stopniu trudnoœci.
Dla u³atwienia, przed lekcj¹ uporz¹dkuj zadania od naj³atwiejszego do najtrud-
niejszego. Mo¿esz je wypisaæ na du¿ych arkuszach papieru albo wyœwietliæ za
pomoc¹ epidiaskopu, tak ¿eby ca³a klasa widzia³a. Uczniom, którzy nie mog¹ po-
j¹æ, na czym polega prawid³owe rozwi¹zanie, przypomnij metodê zapytaj kolegê
albo obiecaj, ¿e wyjaœnisz to póŸniej. Unikaj rozwlek³ego t³umaczenia. Zachêcaj
do zastanowienia siê nad przyk³adami. Dodawaj im otuchy mówi¹c, ¿e ka¿dy
potrzebuje trochê czasu i æwiczeñ, ¿eby zrozumieæ ten temat. ZnajdŸ inne przy-
k³ady, które mog¹ naprowadziæ na w³aœciwy tor myœlenia. Uspokajaj, prosz¹c,
by siê zbytnio nie spieszyli. W ostatecznoœci zastosuj metody g³oœne myœlenie lub
niedopowiedzenia i praca w parach.

Metoda krok po kroku polega na uczeniu siê poprzez samodzielne odkry-
wanie. Jeœli posuwanie siê ma³ymi kroczkami uczniowie traktuj¹ jako sposób
uczenia siê, a nie okazjê do sprawdzania dotychczasowych wiadomoœci, zaczy-
naj¹ odczuwaæ naturaln¹ potrzebê radzenia sobie z problemami i sami kontroluj¹
swoje postêpy. Nauczyciel nie musi liczyæ ¿adnych punktów ani stawiaæ stopni.
Plan ¿ywej lekcji drugiej (metoda 1.1) podaje jeszcze jeden przyk³ad metody
krok po kroku.
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Metoda 2.14. Test – powtórka
Opis. Nauczyciel zadaje wiele pytañ, odnosz¹cych siê do omawianego wczeœniej materia³u,
a uczniowie udzielaj¹ na nie pisemnych odpowiedzi. Po ka¿dym pytaniu nauczyciel podaje
prawid³ow¹ odpowiedŸ.
Cel. Zaanga¿owanie wszystkich uczniów w powtórkê materia³u i korygowanie b³êdów oraz
danie uczniom okazji do odczucia satysfakcji z pracy w szkole.

Choæ metody test – powtórka i krok po kroku s¹ podobne, to jednak stosujemy
je w innych celach. Test daje uczniom mo¿liwoœæ sprawdzenia, w jakim stopniu
opanowali jak¹œ umiejêtnoœæ b¹dŸ pewien zakres wiadomoœci, i ewentualnego
skorygowania b³êdów – ka¿dy ma okazjê przekonaæ siê, na ile pytañ potrafi po-
prawnie odpowiedzieæ. Nauczyciel z kolei mo¿e siê zorientowaæ, w jakim stopniu
klasa przyswoi³a materia³. Najwa¿niejszym jednak celem jest powtórzenie wia-
domoœci w interesuj¹cy i wci¹gaj¹cy sposób. Oto przyk³ady:

Nauka o jêzyku. Nauczyciel dyktuje jakieœ s³owo, np. „hojnoœæ”. Gdy ucznio-
wie zaczynaj¹ pisaæ, on odwraca siê do tablicy i zapisuje prawid³owo ten wyraz.
Po skoñczeniu pisania uczniowie sprawdzaj¹ swoj¹ wersjê z tym, co widz¹ na
tablicy i w razie potrzeby poprawiaj¹ b³êdy. Zaraz potem nauczyciel dyktuje
kolejny wyraz – aby unikn¹æ bezczynnoœci, nale¿y utrzymywaæ szybkie tempo.
Uczniowie sprawdzaj¹ pisowniê wyrazu. Nauczyciel podaje nastêpny. W ten
sposób dyktuje 10 wyrazów, nie zwalniaj¹c tempa, nawet jeœli uczniowie o to
prosz¹. Nastêpnie przeprowadza g³osowanie: Ile osób czuje siê pewnie w tym, co
robiliœmy? Ile osób musia³o poprawiæ b³êdy? Ile osób znalaz³o co najmniej jeden wyraz,
który powinny dodaæ do swojego s³owniczka ortograficznego? Potem mo¿e powiedzieæ:
Jutro, pracuj¹c w parach, bêdziecie æwiczyæ pisowniê tych wyrazów, które dzisiaj sprawia³y
wam k³opoty.

Matematyka. Nauczyciel pisze na tablicy zadanie pierwsze, na przyk³ad:
(a + 4) (a + 5) =

Uczniowie zaczynaj¹ rozwi¹zywaæ zadanie. Kiedy pochylaj¹ g³owy nad ze-
szytami, nauczyciel pisze rozwi¹zanie na tablicy. Po skoñczeniu pracy, uczniowie
widz¹:

(a + 4) (a + 5) = a2 + 4a + 5a + 20 = a2 + 9a + 20
Uczniowie sprawdzaj¹ rozwi¹zanie i w razie potrzeby poprawiaj¹ b³êdy. Na-

uczyciel widz¹c, ¿e dwóch lub trzech uczniów rozgl¹da siê niepewnie, nie wdaje
siê w wyjaœnienia, lecz pisze zadanie drugie, bardzo podobne do poprzedniego,
oczekuj¹c, ¿e wzór rozwi¹zania, pozostawiony na tablicy pomo¿e tym, którzy
maj¹ w¹tpliwoœci.

(b + 6) (b + 3) =
I znowu, gdy uczniowie zabieraj¹ siê do pracy, zapisuje na tablicy prawid³owe

rozwi¹zanie. W ten sposób uczniowie rozwi¹zuj¹ kilka zadañ, bez zbêdnych
wyjaœnieñ i dyskusji.
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Metodê test – powtórka mo¿na stosowaæ codziennie w celu przypomnienia
znanego ju¿ materia³u oraz wyjaœnienia przy tej okazji nieporozumieñ i w¹t-
pliwoœci. Powtórka jest te¿ przydatna jako wprowadzenie do nowego tematu.
Wielu uczniów bardzo lubi tê metodê, poniewa¿ mog¹ przekonaæ siê naocznie,
ile siê ju¿ nauczyli, a tak¿e lepiej zrozumieæ zagadnienia, z którymi maj¹ k³opoty,
przy czym zaryzykowanie nieprawid³owej odpowiedzi nie wi¹¿e siê z ¿adnymi
konsekwencjami.

Czêsto korzystam z tej metody, prowadz¹c zajêcia dla nauczycieli. Zazwy-
czaj zaczynam od dwóch – trzech pytañ dotycz¹cych faktów, na przyk³ad: Który
psycholog pisa³ na temat hierarchii potrzeb ludzkich? Kiedy studenci zabieraj¹ siê do
pisania odpowiedzi, piszê na tablicy 1. Abraham Maslow. Gdy tylko skoñcz¹ pisaæ,
bez wyjaœnieñ zadajê kolejne pytanie. Kiedy sala wpadnie ju¿ w rytm pytañ i od-
powiedzi, przechodzê do pytañ bardziej skomplikowanych, na przyk³ad: Jakim
celom s³u¿y metoda zdañ podsumowuj¹cych? W takim wypadku nie piszê odpo-
wiedzi na tablicy. Czekam, a¿ studenci zrobi¹ notatki i pytam ochotników. W ten
sposób proste pytania, na które odpowiedŸ mo¿e byæ tylko dobra albo z³a, mie-
szam z bardziej z³o¿onymi, na które mo¿na udzieliæ kilku dobrych odpowiedzi.
I tym razem celem jest, w atmosferze bezpieczeñstwa, powtórzenie i odœwie¿enie
wczeœniejszej wiedzy oraz – co jest nie mniej wa¿ne – danie s³uchaczom szansy
na uzyskanie dobrego samopoczucia, wynikaj¹cego z faktu, ¿e ju¿ coœ umiej¹.
Inny przyk³ad powtórki znajduje siê w planie ¿ywej lekcji drugiej (metoda 1.1).

20 minut przed koñcem lekcji napisa³am na tablicy zdania i poprosi³am
uczniów, aby czasowniki w nawiasach postawili w odpowiedniej formie czasu
Present Perfect Simple lub Continuous. Po skoñczeniu pisania poszczególnych
zdañ poda³am w³aœciwe rozwi¹zanie. Po wykonaniu ca³ego æwiczenia przepro-
wadzi³am g³osowanie, zadaj¹c nastêpuj¹ce pytania: Ile osób czuje siê pewnie

w tym, co robiliœmy? Ile osób musia³o poprawiæ b³êdy? Ile osób znalaz³o co najmniej jedno
zdanie, które sprawi³o im trudnoœæ i nie rozumie, dlaczego zosta³ zastosowany dany czas
i chcia³oby to omówiæ na nastêpnej lekcji? Na pocz¹tku uczniowie okazali zdziwienie, gdy
dowiedzieli siê, w jaki sposób bêdziemy podsumowywali czasy. Ale nastêpnie pracowali
w ciszy, skupieniu i samodzielnie.

Estera Palian
nauczycielka jêzyka angielskiego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym nr 1 w Jaworzynie
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Stosuj¹c metodê test powtórka, mog³am dok³adnie zapoznaæ siê ze stop-
niem opanowania materia³u przez wszystkich uczniów. Uczniowie na tego
typu zajêciach nie s¹ skupieni na odpisywaniu, œci¹ganiu, gdy¿ wiedz¹, ¿e
nie bêd¹ oceniani. Nie towarzyszy im te¿ strach i zniechêcenie. W naturalny
sposób uzupe³niaj¹ swoje braki, a to jest najwa¿niejsze. Istotna jest zmiana

œwiadomoœci, by nie ³apaæ ucznia na tym, czego nie umie, a pokazaæ mu, jak wiele zd¹¿y³
siê ju¿ nauczyæ. Ocena nie powinna byæ priorytetem. Dobrze, jeœli dla samych uczniów
przestaje byæ ona najwa¿niejsza, a tym, co najistotniejsze staje siê sama wiedza. Na tego
typu æwiczeniach mo¿na zaobserwowaæ, ile satysfakcji mo¿e daæ uczniowi fakt, ¿e coœ mu
siê uda³o, ¿e nie jest gorszy od innych, a jedynie pracuje w innym tempie.

Iwona Czusz
nauczycielka jêzyka polskiego w Gimnazjum nr 9 w Zabrzu
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Na lekcji powtórzeniowej zastosowa³am najpierw metodê razem, a nastêpnie
test powtórkê. Zw³aszcza metoda test powtórka zyska³a du¿¹ akceptacjê
uczniów. Na lekcjach powtórzeniowych wrêcz domagaj¹ siê stosowania tej
metody. Daje im ona mo¿liwoœæ sprawdzenia siê, w jakim stopniu opanowali
dany materia³. Uczniowie mog¹ zadania rozwi¹zywaæ bez stresu, ¿e zostan¹

niespodziewanie wywo³ani do odpowiedzi. Metoda ta uczy ich dojrza³oœci i samodyscy-
pliny.

Urszula Pawlik
nauczycielka matematyki w Zespole Szkól nr 3 w Koœcianie
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8. Jak uczyæ wspó³pracy?

Gdy uczniowie podczas lekcji pracuj¹ w zespo³ach, odci¹¿ony w ten sposób
nauczyciel mo¿e poœwiêciæ wiêcej czasu na indywidualn¹ pracê z osobami, które
tego potrzebuj¹. Praca w grupach sprzyja te¿ wiêkszej aktywnoœci ca³ej klasy
w procesie uczenia siê. Ci, którzy ju¿ zrozumieli trudniejsze zagadnienia, po-
trafi¹ zwykle skutecznie je wyjaœniæ, dziêki czemu wzrasta ich zaanga¿owanie.
Ponadto pracuj¹c w grupie, uczniowie maj¹ znacznie wiêcej okazji do mówie-
nia, przejmowania inicjatywy, dokonywania wyborów. Metoda ta utrwala wiêc
dobre nawyki uczenia siê przez ca³e ¿ycie1.

LICZEBNOŒÆ GRUPY
Liczba osób w grupie ma du¿y wp³yw na skutecznoœæ wspólnej nauki. W ma-

³ych grupach uczniowie pracuj¹ efektywniej, poniewa¿ ka¿dy z nich jest mocniej
zaanga¿owany w to, co robi.

1 Autor odwo³uje siê do: Robert Slavin, Roger i David Johnson.
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Z tego wzglêdu za najkorzystniejsz¹ uwa¿am wymianê w parach, kiedy ka¿dy
albo do kogoœ mówi, albo kogoœ s³ucha. Ponadto metoda ta sprzyja sprawnemu
rozpoczêciu pracy oraz podtrzymuje zaanga¿owanie (co – bior¹c pod uwagê
trudnoœci z koncentracj¹, które maj¹ dzisiejsi uczniowie – jest szczególnie cenne).
Pary s¹ te¿ mniej ha³aœliwe ni¿ wiêksze grupy; dwoje uczniów siedz¹cych blisko
siebie mo¿e siê porozumiewaæ bez podnoszenia g³osu. Praca w parach u³atwia
powstanie relacji opartych na wzajemnym szacunku, poniewa¿ mo¿liwoœæ kon-
taktu wzrokowego sprzyja szczeroœci wypowiedzi. Jeœli jakaœ para nie jest w sta-
nie poradziæ sobie z zadaniem, polecam, by zwróci³a siê o pomoc do innej pary.
Mówiê o tym uczniom ju¿ wtedy, gdy tworz¹ grupy, przypominaj¹c jednocze-
œnie, by wszyscy odnosili siê do siebie z ¿yczliwoœci¹. Uczniowie szybko ucz¹ siê,
¿e w razie k³opotów, mog¹ poprosiæ kolegów o wskazówkê, zamiast przychodziæ
z tym do mnie.

Raczej nale¿y unikaæ pracy w trzyosobowym zespole. Zazwyczaj dwoje
uczniów porozumiewa siê lepiej i wtedy trzecia osoba mo¿e czuæ siê odsuniêta.
Z tego powodu, trójki tworzê tylko wtedy, gdy zadanie wymaga podejœcia twór-
czego i zaanga¿owania wiêkszej liczby uczniów. Grupy czteroosobowe œwietnie
sprawdzaj¹ siê jako grupy wsparcia (zob. metoda 8.5), poniewa¿ gwarantuj¹
wiêksz¹ ró¿norodnoœæ pomys³ów i odmiennych punktów widzenia. Parzysta
liczba uczniów w grupie sprzyja te¿ rozwijaniu przyjacielskich wiêzi. Praca
w grupach liczniejszych ni¿ cztery osoby prowadzi do biernoœci. Nawet jeœli
czas na wypowiedzi jest równo podzielony miêdzy uczestników, przez wiêk-
szoœæ wspólnej pracy ka¿dy musi milczeæ. Zaanga¿owanie uczniów spada przez
to gwa³townie.

DOBÓR CZ£ONKÓW GRUPY

Swobodny dobór
Wybór pary zazwyczaj pozostawiam uczniom. Najczêœciej mówiê po prostu:

Dobierzcie siê w pary z kimœ, kogo macie w pobli¿u. Zaczynamy! Czasami zachêcam
uczniów do pracy z kimœ innym ni¿ zwykle, prosz¹c, by usiedli z osob¹, z któr¹
dawno nie pracowali.

Swobodny dobór ma wiele zalet. Gdy uczniowie naucz¹ siê, jak sobie z tym
radziæ, grupy tworz¹ siê b³yskawicznie, a ja interweniujê tylko wtedy, gdy ktoœ
pozostanie bez pary. Ponadto, uczy on podejmowaæ inicjatywê w sytuacjach spo-
³ecznych. Czasem mówiê: Wszyscy musimy umieæ nawi¹zywaæ znajomoœci. Dobieranie
cz³onków grupy pozwoli wam poæwiczyæ tê umiejêtnoœæ. Chocia¿ pocz¹tkowo podejœcie
do kogoœ mo¿e was onieœmielaæ, z czasem na pewno stanie siê ³atwiejsze. Swobodny
dobór pozwala te¿ uczniom uczyæ siê, jak reagowaæ, gdy ktoœ ich do czegoœ za-
prasza. Czasami mówiê: Chcia³bym, ¿eby wszyscy w klasie byli uprzejmi i otwarci
wobec innych. Czy to oznacza, ¿e zawsze trzeba przyjmowaæ zaproszenie? Oczywiœcie, ¿e
nie. Czasem trzeba umieæ powiedzieæ: „Nie, dziêkujê”. Gdy us³yszycie tak¹ odpowiedŸ,
zamiast martwiæ siê, po prostu zaproœcie do wspólnej pracy inn¹ osobê. Chcia³bym jednak,
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¿ebyœcie nie mówili „nie” zbyt czêsto. Tworzymy przecie¿ spo³ecznoœæ przyjaznych wobec
siebie ludzi i wa¿ne jest, by wszyscy czuli, ¿e do niej nale¿¹.

Jak wspomnia³em, bardzo chêtnie pozostawiam uczniom swobodê w tworze-
niu grup. Mam jednak œwiadomoœæ, ¿e czasami pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z tym
pewne trudnoœci. Oto kilka najczêœciej spotykanych problemów.
1. Grupy zawsze dobieraj¹ siê w ten sam sposób. Zaczynaj¹ siê tworzyæ kliki.

R ozw i¹ za n i e – Powiedz, ¿e ka¿dy czasem boi siê poprosiæ kogoœ niezna-
jomego o pomoc, bo obawia siê odmowy. Gdy jednak zaryzykuje i to zrobi,
zwykle okazuje siê, ¿e jego obawy by³y nieuzasadnione. Zachêæ uczniów s³o-
wami: Dzisiaj zbierzcie siê na odwagê i zaproœcie do pary osobê, z któr¹ dot¹d nie
pracowaliœcie. Co jakiœ czas warto rozdzieliæ „sta³e pary”, na przyk³ad na dwa
tygodnie. Wyjaœnij uczniom, ¿e chodzi ci o to, by wszyscy ze sob¹ lepiej siê
poznali i nauczyli siê ceniæ siebie wzajemnie. Nie spiesz siê jednak z tym. Sto-
suj¹c ró¿ne metody, najpierw popracuj nad tym, by w klasie wytworzy³a siê
atmosfera bezpieczeñstwa i wspó³pracy. Jeœli zbyt wczeœnie wyst¹pisz z tak¹
inicjatyw¹, mo¿esz odkryæ, ¿e w grupie os³ab³o tempo budowania sprzyjaj¹-
cej atmosfery.

2. W klasie jest jeden uczeñ, z którym nikt nie chce siedzieæ. Wiele razy trzeba
by³o znajdowaæ mu grupê.
R ozw i¹ za n i e – Spróbuj porozmawiaæ na osobnoœci z kilkoma uczniami,
wyró¿niaj¹cymi siê ¿yczliwoœci¹. Poproœ, ¿eby od czasu do czasu zaprosili
nowe osoby do wspó³pracy. Wymieñ nazwisko stale pomijanego ucznia, jeœli
uznasz, ¿e bêdzie to dla niego korzystne. Mo¿esz te¿ otwarcie porozmawiaæ
na ten temat z ca³¹ klas¹; na przyk³ad: Zauwa¿y³em, ¿e niektórzy uczniowie
nie s¹ wybierani do pracy w grupach tak szybko, jak inni. Te osoby mog¹ czuæ siê
pomijane i osamotnione. Wiem, ¿e lubicie siedzieæ ze swoimi najlepszymi kole¿an-
kami i kolegami, ale przecie¿ ka¿dy w klasie jest równie wa¿nym cz³onkiem naszej
spo³ecznoœci. Zwracajcie wiêc uwagê, czy ktoœ obok nie potrzebuje pomocy lub pary.
Æwiczcie te¿ proszenie o pomoc. Stwórzmy grupê, która potrafi siê troszczyæ o innych
i wspó³pracowaæ.

3. Niektórzy uczniowie w odpowiedzi na twoj¹ proœbê o wykazanie dobrej woli,
nie odmawiaj¹ nigdy i nikomu. Czuj¹, ¿e zawsze powinni mówiæ „tak”.
R ozw i¹ za n i e – Gdy nadarzy siê odpowiedni moment, porozmawiaj
z klas¹ o tym, ¿e nie jest m¹drze próbowaæ byæ idea³em i zawsze staraæ siê
zadowoliæ wszystkich. Trzeba szanowaæ równie¿ w³asne potrzeby i czasami
pomagaæ innym, a niekiedy powiedzieæ „nie”. Nale¿y nauczyæ siê grzecznie
i z szacunkiem odmawiaæ, a tak¿e ze spokojem i zrozumieniem przyjmowaæ
odmowê drugiej osoby. Powiedz klasie: Jeœli ktoœ powie – „nie, dziêkujê”, uszanuj
jego prawo do takiej odpowiedzi. Nie pytaj, dlaczego tak mówi, bo ty chyba te¿ nie
lubisz takiego wypytywania. Nie przejmuj siê i po prostu zwróæ siê do kogoœ innego.
Szanujmy nawzajem prawo do w³asnych wyborów.

4. Kilkoro uczniów w czasie przeznaczonym na pracê w grupach nie zajmuje
siê lekcj¹, tylko rozmawia na inne tematy.
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niu grup. Mam jednak œwiadomoœæ, ¿e czasami pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z tym
pewne trudnoœci. Oto kilka najczêœciej spotykanych problemów.
1. Grupy zawsze dobieraj¹ siê w ten sam sposób. Zaczynaj¹ siê tworzyæ kliki.

R ozw i¹ za n i e – Powiedz, ¿e ka¿dy czasem boi siê poprosiæ kogoœ niezna-
jomego o pomoc, bo obawia siê odmowy. Gdy jednak zaryzykuje i to zrobi,
zwykle okazuje siê, ¿e jego obawy by³y nieuzasadnione. Zachêæ uczniów s³o-
wami: Dzisiaj zbierzcie siê na odwagê i zaproœcie do pary osobê, z któr¹ dot¹d nie
pracowaliœcie. Co jakiœ czas warto rozdzieliæ „sta³e pary”, na przyk³ad na dwa
tygodnie. Wyjaœnij uczniom, ¿e chodzi ci o to, by wszyscy ze sob¹ lepiej siê
poznali i nauczyli siê ceniæ siebie wzajemnie. Nie spiesz siê jednak z tym. Sto-
suj¹c ró¿ne metody, najpierw popracuj nad tym, by w klasie wytworzy³a siê
atmosfera bezpieczeñstwa i wspó³pracy. Jeœli zbyt wczeœnie wyst¹pisz z tak¹
inicjatyw¹, mo¿esz odkryæ, ¿e w grupie os³ab³o tempo budowania sprzyjaj¹-
cej atmosfery.

2. W klasie jest jeden uczeñ, z którym nikt nie chce siedzieæ. Wiele razy trzeba
by³o znajdowaæ mu grupê.
R ozw i¹ za n i e – Spróbuj porozmawiaæ na osobnoœci z kilkoma uczniami,
wyró¿niaj¹cymi siê ¿yczliwoœci¹. Poproœ, ¿eby od czasu do czasu zaprosili
nowe osoby do wspó³pracy. Wymieñ nazwisko stale pomijanego ucznia, jeœli
uznasz, ¿e bêdzie to dla niego korzystne. Mo¿esz te¿ otwarcie porozmawiaæ
na ten temat z ca³¹ klas¹; na przyk³ad: Zauwa¿y³em, ¿e niektórzy uczniowie
nie s¹ wybierani do pracy w grupach tak szybko, jak inni. Te osoby mog¹ czuæ siê
pomijane i osamotnione. Wiem, ¿e lubicie siedzieæ ze swoimi najlepszymi kole¿an-
kami i kolegami, ale przecie¿ ka¿dy w klasie jest równie wa¿nym cz³onkiem naszej
spo³ecznoœci. Zwracajcie wiêc uwagê, czy ktoœ obok nie potrzebuje pomocy lub pary.
Æwiczcie te¿ proszenie o pomoc. Stwórzmy grupê, która potrafi siê troszczyæ o innych
i wspó³pracowaæ.

3. Niektórzy uczniowie w odpowiedzi na twoj¹ proœbê o wykazanie dobrej woli,
nie odmawiaj¹ nigdy i nikomu. Czuj¹, ¿e zawsze powinni mówiæ „tak”.
R ozw i¹ za n i e – Gdy nadarzy siê odpowiedni moment, porozmawiaj
z klas¹ o tym, ¿e nie jest m¹drze próbowaæ byæ idea³em i zawsze staraæ siê
zadowoliæ wszystkich. Trzeba szanowaæ równie¿ w³asne potrzeby i czasami
pomagaæ innym, a niekiedy powiedzieæ „nie”. Nale¿y nauczyæ siê grzecznie
i z szacunkiem odmawiaæ, a tak¿e ze spokojem i zrozumieniem przyjmowaæ
odmowê drugiej osoby. Powiedz klasie: Jeœli ktoœ powie – „nie, dziêkujê”, uszanuj
jego prawo do takiej odpowiedzi. Nie pytaj, dlaczego tak mówi, bo ty chyba te¿ nie
lubisz takiego wypytywania. Nie przejmuj siê i po prostu zwróæ siê do kogoœ innego.
Szanujmy nawzajem prawo do w³asnych wyborów.

4. Kilkoro uczniów w czasie przeznaczonym na pracê w grupach nie zajmuje
siê lekcj¹, tylko rozmawia na inne tematy.
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R ozw i¹ za n i e – Strofowanie i wymówki mog¹ przynieœæ odwrotny efekt.
Gdy po raz pierwszy spostrze¿esz takie zachowanie, staraj siê nie reagowaæ.
Kiedy zdarzy siê to po raz drugi, poleæ stanowczo, ale bez z³oœci, jako osoba
odpowiedzialna w klasie za naukê: Proszê natychmiast zabraæ siê do pracy. Jeœli to
nie poskutkuje powiedz, ¿e poniewa¿ zale¿y ci na tym, by wszyscy siê uczyli,
prosisz, by na najbli¿sze dwa tygodnie ka¿dy wybra³ now¹ parê. Daruj sobie
ostrze¿enia w rodzaju: przesadzê was, jeœli nie zabierzecie siê do pracy. Uczniowie
traktuj¹ je jako groŸbê, a groŸby na ogó³ prowadz¹ do dalszych k³opotów.

5. S³absi uczniowie siadaj¹ razem i w efekcie nie s¹ w stanie wykonaæ niektórych
zadañ.
R ozw i¹ za n i e – Czasami proszê uczniów, ¿eby nastêpnym razem wybrali
sobie kogoœ innego do pary. Zazwyczaj jednak po prostu przypominam, ¿e
gdy nie wiedz¹, co dalej robiæ, mog¹ poprosiæ o pomoc innych. Przekona-
³em siê, ¿e – w miarê wzrostu poczucia bezpieczeñstwa w klasie – s³absi
uczniowie przestaj¹ wybieraæ wy³¹cznie innych s³abszych uczniów. Poza tym
s³abi uczniowie czêsto okazuj¹ siê na j l ep s i, jeœli chodzi o pomaganie innym
i z tego wzglêdu nie zawsze przeciwdzia³am temu zjawisku.

Zorganizowane tworzenie grup
Jeœli chcesz trochê urozmaiciæ lekcjê, mo¿esz stworzyæ grupy, pos³uguj¹c siê

jednym z podanych sposobów.
1. Kategorie. Uczniowie dobieraj¹ siê w pary z osobami, z którymi ³¹czy je

jakieœ podobieñstwo. Mo¿na na przyk³ad powiedzieæ: Dzisiaj dobierzcie siê
w pary wed³ug koloru czerwonego. Ka¿dy, kto ma na sobie coœ czerwonego, siada
z osob¹, która tak¿e ma coœ czerwonego. Osoba, która nie ma nic czerwonego siada
z osob¹, która te¿ nie ma tego koloru. Zaczynajcie! Kategorie mog¹ byæ bardzo
ró¿ne, np.: d³ugoœæ w³osów (d³ugie–krótkie), szczegó³ garderoby (pasek przy
spodniach lub jego brak), data urodzenia (parzysty i nieparzysty dzieñ lub
miesi¹c), itp.

2. Odliczanie. Ten sposób jest stary i dobrze znany. Liczbê osób w klasie trzeba
podzieliæ przez liczbê grup. Na przyk³ad jeœli chcemy mieæ grupy 4-osobowe,
a w klasie jest 28 uczniów, uczniowie odliczaj¹ po kolei do siedmiu, po czym
znowu zaczynaj¹ od jedynki. Cztery „jedynki” tworz¹ jedn¹ grupê „,dwójki”
nastêpn¹, itd.

3. Karty do gry. Do dobierania par lub wiêkszych grup mo¿na u¿yæ talii kart.
W przypadku grup dwuosobowych wybierz z talii tyle par, ile potrzebujesz
i rozdaj losowo. Potem poproœ, ¿eby ka¿dy odnalaz³ osobê maj¹c¹ kartê pa-
suj¹c¹ do jego w³asnej.

4. Tablica. Ten sposób jest szczególnie przydatny wtedy, gdy uczniowie po skoñ-
czeniu samodzielnej pracy powinni po³¹czyæ siê w ma³e grupki. Na przyk³ad
nauczyciel prosi uczniów o dobranie siê w trójki: Ka¿dy, kto skoñczy æwiczenie
i bêdzie gotowy do pracy w trójkach, pisze swoje nazwisko po lewej stronie tablicy.
Jeœli jest ju¿ tam czyjeœ nazwisko, pisze swoje pod spodem i siada z t¹ osob¹. Jeœli s¹
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tam ju¿ dwa nazwiska, œciera je, siada razem z tymi osobami i trójka zaczyna pracê.
Kolejna osoba oczywiœcie nie zobaczy na tablicy ¿adnego nazwiska, wiêc pisze tam
swoje, zaczynaj¹c w ten sposób tworzenie nastêpnej trójki.

Tworzenie grup z uwzglêdnieniem zdolnoœci uczniów
Niektórzy nauczyciele tworz¹ grupy tak, ¿eby w ka¿dej znajdowali siê

uczniowie zdolniejsi i mniej zdolni. Inni ³¹cz¹ w grupy uczniów podobnie uzdol-
nionych, uwa¿aj¹c, ¿e bêdzie ich to mobilizowa³o do bardziej intensywnej pracy.
Moim zdaniem ani jedno, ani drugie nie jest konieczne. Czynnikami najlepiej
mobilizuj¹cymi uczniów do zaanga¿owania i wytrwa³ej pracy s¹: szybkie tempo,
niewielkie grupy i odpowiedni dobór zadañ. Ponadto tworzenie grup pod k¹-
tem uzdolnieñ zabiera nauczycielowi czas, a uczniów pozbawia pouczaj¹cego
doœwiadczenia, jakim jest samodzielny wybór pary.

STRATEGIE EFEKTYWNEGO PODZIA£U NA GRUPY
W rozdziale drugim pt.: Podstawowe metody nauczania opisa³em ju¿ dwie spo-

œród najbardziej przydatnych metod uczenia siê w grupie.
Niedopowiedzenia i praca w parach. Wyjaœnij materia³ pokrótce, aby ca³ko-

wicie zrozumia³o go tylko kilka osób, a nastêpnie poproœ uczniów, ¿eby w parach
pomogli sobie nawzajem uzupe³niæ wiadomoœci i lepiej zrozumieæ temat.

Wymiana w parach. Poproœ uczniów, ¿eby w parach podzielili siê opiniami
na okreœlony temat, porównali prace domowe, odczytali sobie nawzajem notatki
z wyk³adu prowadzonego metod¹ wys³uchaj i zapisz, wymienili uwagi na temat
dyskusji tocz¹cej siê w klasie, porównali zdania podsumowuj¹ce, itp.

Wprawdzie obie metody w ca³oœci nale¿¹ do kategorii uczenia siê w gru-
pie, s¹ jednak tak wa¿nym elementem metodologii, której jestem rzecznikiem,
¿e ich pe³ny opis zamieœci³em w rozdziale dotycz¹cym podstawowych metod
nauczania, odpowiednio w punktach 2.4. i 2.7.

Metoda 8.1. Czytanie w parach
Opis. Uczniowie na zmianê odczytuj¹ g³oœno zadany tekst.
Cel. Æwiczenie g³oœnego czytania.

Metoda ta jest doœæ prosta i mo¿na j¹ stosowaæ do niemal ka¿dego rodzaju
materia³u, literatury lub dokumentu. Poproœ uczniów, by dobrali siê w pary i ko-
lejno odczytali g³oœno wskazany tekst. Jeœli ktoœ natrafi na trudniejszy fragment,
mo¿e poprosiæ osobê ze swojej pary o pomoc. Czytanie w parach zwykle bar-
dziej anga¿uje uczniów ni¿ czytanie w kó³ku, polegaj¹ce na tym, ¿e jedna osoba
czyta g³oœno, a pozosta³e œledz¹ tekst i czekaj¹, a¿ przyjdzie ich kolej, co sprzyja
rozproszeniu uwagi.
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Metoda ta daje uczniom swobodê dzia³ania, a tak¿e uwzglêdnia indywidu-
alne ró¿nice w uzdolnieniach. Uczniowie zazwyczaj sami wiedz¹, kiedy zamieniæ
siê rolami i jak pomóc komuœ, kto tego potrzebuje. Jeœli jednak ktoœ pyta, ile ka¿dy
powinien przeczytaæ, zazwyczaj mówiê: To zale¿y od was. Nie musicie czytaæ tyle
samo. Czytajcie tyle, ile wam odpowiada i obydwojgu wydaje siê sprawiedliwe. Zwykle
mówiê te¿ uczniom, co maj¹ zrobiæ, kiedy skoñcz¹ czytaæ. Na przyk³ad:
• Omówcie przeczytany fragment, ¿eby przekonaæ siê, co o tym s¹dzicie.
• Zapiszcie w zeszytach po kilka zdañ podsumowuj¹cych, zwi¹zanych z przeczytanym

tekstem.
• Porozmawiajcie o tym, co wam siê podoba³o lub wyda³o ciekawe. Ka¿dy musi wymieniæ

choæ jedn¹ tak¹ rzecz.
• Jeœli skoñczycie wczeœniej, zacznijcie czytaæ nastêpny fragment albo zajmijcie siê

w³asn¹ prac¹.
Chocia¿ czytanie w parach stosuje siê najczêœciej w szkole podstawowej,

niektórzy nauczyciele gimnazjalni twierdz¹, ¿e jest to dobry sposób urozmaicenia
lekcji i zwrócenia szczególnej uwagi na jakiœ tekst.

Metoda 8.2. Zadania w grupach, zmiana grup2

Opis. Uczniowie zastanawiaj¹ siê nad problemem w ma³ych grupach zadaniowych, a potem
zmieniaj¹ grupy.
Cel. Utrzymanie wysokiego poziomu zaanga¿owania podczas lekcji.

Metoda ta sk³ada siê z dwóch etapów.

E t a p 1: Praca w grupach.
Przydziel grupom zadania, na przyk³ad:

• Napisaæ ciekawe zdania z wyrazami ze s³owniczka.
• ZnaleŸæ 3 – 4 zastosowania w ¿yciu regu³ mno¿enia, praw fizycznych lub

jakichœ ogólnych zasad.
• Wypisaæ nazwy instytucji rz¹dowych, o których by³a mowa na lekcji, w ko-

lejnoœci zgodnej ze znaczeniem, jakie maj¹ dla uczniów.
• Wymyœliæ 3 lub wiêcej sposobów rozwi¹zania jakiegoœ konkretnego problemu

¿yciowego.
• Zapisaæ ciekawe, zdaniem uczniów, fakty dotycz¹ce… (Jana Matejki, ONZ,

Chin, itp.).
Powiedz, ile czasu przeznaczasz na to zadanie, pamiêtaj¹c, ¿e krótszy czas

mobilizuje uczniów do natychmiastowego przyst¹pienia do pracy i szybkiego
dzia³ania. Okreœl te¿ liczebnoœæ grup – im s¹ one mniejsze, tym bardziej ucznio-
wie anga¿uj¹ siê do pracy; najlepsze s¹ pary. UprzedŸ uczniów, ¿e po up³ywie

2 Autor odwo³uje siê do: Hanoch McCarty.
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wyznaczonego czasu bêd¹ musieli utworzyæ nowe grupy i zaprezentowaæ innym
kolegom przemyœlenia pierwszej grupy, dlatego powinni robiæ notatki.

E t a p 2: Wymiana w grupach.
Po skoñczeniu etapu pierwszego poleæ uczniom, aby zmienili grupy i wy-

mienili siê pomys³ami zanotowanymi w pierwszym etapie. W przypadku par
mo¿na powiedzieæ: Teraz ustalcie, która osoba w parze bêdzie siê nazywaæ „A”, a która
„B”. Osoby „A” pozostaj¹ na swoich miejscach, a osoby „B” szukaj¹ sobie innej pary. W no-
wej parze osoba „B” prezentuje to, do czego doszliœcie w poprzedniej czêœci zajêæ. Potem
bêdzie kolej osoby „A”. Nie mamy na to zbyt du¿o czasu, wiêc zabierajcie siê do pracy!
Jak zwykle radzê zachowaæ doœæ szybkie tempo. ¯eby utrzymaæ zaanga¿owanie
uczniów i intensywne tempo nauki, czas na wymianê pomys³ów nie powinien
byæ zbyt d³ugi.

Jeœli temat zajêæ jest wyj¹tkowo wa¿ny albo zale¿y nam, ¿eby uczniowie po-
æwiczyli umiejêtnoœæ wypowiadania siê, mo¿na przeprowadziæ drug¹ lub trzeci¹
turê wymiany w parach. W takiej sytuacji mo¿esz powiedzieæ: A teraz znajdŸcie
sobie inne pary i podzielcie siê z nimi tym, co robiliœcie poprzednio, a tak¿e pomys³ami,
na które wpadliœcie przed chwil¹ lub po pierwszej rundzie wymiany. Na koniec mo¿na
przeprowadziæ ogóln¹ dyskusjê albo poprosiæ uczniów o zapisanie kilku zdañ
podsumowuj¹cych i zastosowaæ metodê runda bez przymusu.

Poszczególnym grupom mo¿na przydzielaæ ró¿ne zadania. Nauczyciel mówi
na przyk³ad: Uczyliœmy siê o Chinach. Jakie rozwi¹zania prawne czy spo³eczne stosowane
w tym kraju mog³yby siê przydaæ w Polsce? Czy typowa rodzina polska mog³aby nauczyæ
siê czegoœ od typowej rodziny chiñskiej, jeœli chodzi o ¿ycie rodzinne? Spróbujmy wymieniæ
inne u¿yteczne pomys³y z Chin. Nauczyciel zapisuje odpowiedzi uczniów na tablicy,
a nastêpnie poleca dobranie siê w pary. Z tematów, zapisanych na tablicy, ka¿da
para wybiera taki, który interesuje obie osoby. Ci, którzy wybior¹ na przyk³ad
temat „¿ycie rodzinne”, powinni zastanowiæ siê, jakie korzyœci da³oby rodzinie
polskiej przejêcie sposobu funkcjonowania rodziny chiñskiej. PóŸniej pary siê
wymieniaj¹, ¿eby pos³uchaæ, o czym mówili inni.

Poprosi³am uczniów o dobranie siê w trzyosobowe grupy. Ka¿dej grupie po-
da³am tekst, który mia³a analizowaæ. Uczniowie, po zapoznaniu siê z tekstem,
odpowiadali na pytania. Mieli na wykonanie zadania 10 minut, poprosi³am
o robienie notatek i uprzedzi³am, ¿e tym razem zamiast prezentacji wyników
pracy grupy przed ca³¹ klas¹, bêd¹ musieli utworzyæ nowe grupy i zaprezen-

towaæ innym kolegom wnioski pierwszej grupy.
Uczniowie bardzo ¿ywio³owo zareagowali na odmienny sposób prezentacji wyników pracy
w grupach. Spodoba³ im siê ten pomys³, bo z regu³y poprzednio jakiœ „kozio³ ofiarny”
mówi³, a reszta zachowywa³a siê biernie. Teraz nawet ci najbardziej niechêtni coœ musieli
powiedzieæ, bo cz³onkowie nowej grupy zadawali pytania.

Liliana Banaœ
nauczycielka historii i WOS w Salezjañskim Zespole Szkó³ w Tarnowskich Górach
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kolegom przemyœlenia pierwszej grupy, dlatego powinni robiæ notatki.

E t a p 2: Wymiana w grupach.
Po skoñczeniu etapu pierwszego poleæ uczniom, aby zmienili grupy i wy-

mienili siê pomys³ami zanotowanymi w pierwszym etapie. W przypadku par
mo¿na powiedzieæ: Teraz ustalcie, która osoba w parze bêdzie siê nazywaæ „A”, a która
„B”. Osoby „A” pozostaj¹ na swoich miejscach, a osoby „B” szukaj¹ sobie innej pary. W no-
wej parze osoba „B” prezentuje to, do czego doszliœcie w poprzedniej czêœci zajêæ. Potem
bêdzie kolej osoby „A”. Nie mamy na to zbyt du¿o czasu, wiêc zabierajcie siê do pracy!
Jak zwykle radzê zachowaæ doœæ szybkie tempo. ¯eby utrzymaæ zaanga¿owanie
uczniów i intensywne tempo nauki, czas na wymianê pomys³ów nie powinien
byæ zbyt d³ugi.

Jeœli temat zajêæ jest wyj¹tkowo wa¿ny albo zale¿y nam, ¿eby uczniowie po-
æwiczyli umiejêtnoœæ wypowiadania siê, mo¿na przeprowadziæ drug¹ lub trzeci¹
turê wymiany w parach. W takiej sytuacji mo¿esz powiedzieæ: A teraz znajdŸcie
sobie inne pary i podzielcie siê z nimi tym, co robiliœcie poprzednio, a tak¿e pomys³ami,
na które wpadliœcie przed chwil¹ lub po pierwszej rundzie wymiany. Na koniec mo¿na
przeprowadziæ ogóln¹ dyskusjê albo poprosiæ uczniów o zapisanie kilku zdañ
podsumowuj¹cych i zastosowaæ metodê runda bez przymusu.

Poszczególnym grupom mo¿na przydzielaæ ró¿ne zadania. Nauczyciel mówi
na przyk³ad: Uczyliœmy siê o Chinach. Jakie rozwi¹zania prawne czy spo³eczne stosowane
w tym kraju mog³yby siê przydaæ w Polsce? Czy typowa rodzina polska mog³aby nauczyæ
siê czegoœ od typowej rodziny chiñskiej, jeœli chodzi o ¿ycie rodzinne? Spróbujmy wymieniæ
inne u¿yteczne pomys³y z Chin. Nauczyciel zapisuje odpowiedzi uczniów na tablicy,
a nastêpnie poleca dobranie siê w pary. Z tematów, zapisanych na tablicy, ka¿da
para wybiera taki, który interesuje obie osoby. Ci, którzy wybior¹ na przyk³ad
temat „¿ycie rodzinne”, powinni zastanowiæ siê, jakie korzyœci da³oby rodzinie
polskiej przejêcie sposobu funkcjonowania rodziny chiñskiej. PóŸniej pary siê
wymieniaj¹, ¿eby pos³uchaæ, o czym mówili inni.

Poprosi³am uczniów o dobranie siê w trzyosobowe grupy. Ka¿dej grupie po-
da³am tekst, który mia³a analizowaæ. Uczniowie, po zapoznaniu siê z tekstem,
odpowiadali na pytania. Mieli na wykonanie zadania 10 minut, poprosi³am
o robienie notatek i uprzedzi³am, ¿e tym razem zamiast prezentacji wyników
pracy grupy przed ca³¹ klas¹, bêd¹ musieli utworzyæ nowe grupy i zaprezen-

towaæ innym kolegom wnioski pierwszej grupy.
Uczniowie bardzo ¿ywio³owo zareagowali na odmienny sposób prezentacji wyników pracy
w grupach. Spodoba³ im siê ten pomys³, bo z regu³y poprzednio jakiœ „kozio³ ofiarny”
mówi³, a reszta zachowywa³a siê biernie. Teraz nawet ci najbardziej niechêtni coœ musieli
powiedzieæ, bo cz³onkowie nowej grupy zadawali pytania.
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Na lekcji na temat: zwiêkszenia i zmniejszenia stê¿enia roztworów posta-
nowi³am zastosowaæ metodê praca w grupach i wymiana w grupach.
Podzieli³am klasê na trzyosobowe grupy. W ka¿dej grupie zosta³ wybrany lider.
Rozda³am zadania tak, aby w grupach siedz¹cych obok siebie, jedna otrzyma³a
zadanie na zwiêkszenie, a druga na zmniejszenie stê¿enia. Po rozwi¹zaniu za-

dañ, na co uczniowie mieli 10 minut, poleci³am, aby liderzy przeszli do grupy s¹siaduj¹cej
i wyjaœnili swoje zadania uczniom w nowej grupie. Zauwa¿y³am, ¿e uczniowie pracowali
bardzo sumiennie, starali siê zrobiæ zadania jak najszybciej, a s³absi uczniowie korzystali
z wyjaœnieñ kolegów lepiej rozumiej¹cych temat.

Barbara Tokarz
nauczycielka chemii w Zespole Szkó³ nr 5 w Tyszowicach
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Na lekcji wychowania fizycznego, po krótkiej rozgrzewce, poprosi³em uczen-
nice, aby podzieli³y siê na grupy czteroosobowe, uprzedzaj¹c ¿e po wyko-
naniu zadania utworzymy nowe grupy. Powiedzia³em, ¿e w ci¹gu czterech
minut ka¿da grupa ma dobraæ 2 æwiczenia ramion lub nóg do muzyki, któr¹
wczeœniej przygotowa³em. Po 4 minutach nast¹pi³a zmiana grup, uczniowie

prezentowali æwiczenia z poprzednich grup. Po czterech takich zmianach wspólnie wy-
bieraliœmy najciekawsze æwiczenia i tworzyliœmy z nich uk³ad, który æwiczyliœmy do koñca
lekcji. Uczennice æwiczy³y z du¿ym zaanga¿owaniem. Ka¿da grupa stara³a siê z zadania
wywi¹zaæ, jak najlepiej. Przy kolejnych wymianach by³o jednak coraz wiêcej zamieszania,
gdy¿ niektóre osoby spotyka³y siê ponownie. W przysz³oœci, gdy bêdê stosowa³ tê me-
todê, muszê zwróciæ uwagê, by by³y tylko dwie zmiany lub dok³adnie okreœliæ sposób ich
przeprowadzenia.

Andrzej Lizun
nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 5 w Tyszowicach
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Uczniowie próbowali odnaleŸæ ostros³upy w otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci.
Okaza³o siê, ¿e wokó³ nas jest ich bardzo wiele. Wspólnie wskazaliœmy ich
najwa¿niejsze w³asnoœci. Model jednego papierowego ostros³upa rozciêliœmy
i powsta³a siatka. Uczniowie otrzymali zadanie: narysuj w zeszycie co najmniej
trzy ró¿ne siatki tego samego ostros³upa prostego o podstawie kwadratu. Za-

danie to uczniowie wykonywali w parach. Przez 5 minut rysowali siatki w swoich zeszytach,
konsultuj¹c siê ze swoim koleg¹ z ³awki. Nastêpnie uczniowie siedz¹cy pod oknem prze-
siedli siê do innego rzêdu i odwrotnie. Wszyscy pokazali nowym kolegom swoje pomys³y
i obejrzeli, jak inni zrobili zadanie.
Czêœæ par wykona³a zadanie szybko i poprawnie, ale kilkoro uczniów mia³o problemy
z wyobra¿eniem sobie ró¿nych siatek tego samego ostros³upa. Partnerzy z grupy pomagali
wtedy, jak tylko potrafili. Stosuj¹c tê metodê, nie potrzebowa³am ponaglaæ uczniów do
pracy. Popêdzali siê wzajemnie w parach, by narysowaæ jak najwiêcej siatek. Wówczas,
kiedy przesiedli siê do innego kolegi, mieli mo¿liwoœæ skorygowania ewentualnych b³êdów.
Zaanga¿owanie na lekcji by³o bardzo du¿e.

Urszula Pawlik
nauczycielka matematyki w Zespole Szkó³ nr 3 w Koœcianie
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Powiedzia³am uczniom, aby wypisali najwa¿niejsze, ich zdaniem, wiadomoœci
dotycz¹ce graniastos³upów. Poprosi³am, aby pracowali parami. Poda³am czas
pracy – 7 minut i poleci³am, aby notatki robili na kartkach a nie w zeszycie. Po
up³ywie ustalonego czasu nast¹pi³a wymiana w parach, uczniowie mieli uzu-
pe³niæ swoje notatki o rzeczy pominiête. Po tej wymianie nast¹pi³a prezentacja

„œci¹g”. W trakcie prezentacji powsta³a „œci¹ga” zawieraj¹ca najwa¿niejsze wiadomoœci,
dotycz¹ce graniastos³upów. Tym sposobem zosta³y podsumowane wiadomoœci o grania-
stos³upach. M³odzie¿ chêtnie przyst¹pi³a do pracy. Myœlê, ¿e trochê ich zmobilizowa³o
u¿ycie przeze mnie s³owa „œci¹ga”. Wszyscy byli zaanga¿owani, przy wzajemnej prezen-
tacji swoich opracowañ czasem dziwili siê, ¿e zapominali o rzeczach oczywistych i szybko
uzupe³niali swoje notatki.

Wioletta Waligóra
nauczycielka matematyki w Zespole Szkó³ nr 3 w Koœcianie
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Metoda 8.3. Ró¿ne warianty – prezentacje
Opis. Uczniowie w ma³ych grupach szukaj¹ ró¿nych rozwi¹zañ problemu i przedstawiaj¹ je
na planszy wraz z prawdopodobnymi efektami ka¿dego wariantu, po czym okreœlaj¹, które
rozwi¹zanie jest, wed³ug nich, najlepsze.
Cel. Uczenie siê rozwa¿nego poszukiwania ró¿nych rozwi¹zañ danego problemu.

Przedstawienie problemu. Nauczyciel stawia otwarte pytanie, na które
mo¿na udzieliæ wielu ró¿nych odpowiedzi, na przyk³ad:
• Na lekcjach wychowawczych: 1. Jak mo¿emy pomagaæ m³odszym uczniom z naszej

szko³y, którzy nie umiej¹ jeszcze dobrze czytaæ? 2. Jak mo¿na rozprowadzaæ gazetkê
klasow¹? 3. Jak mo¿na przeciwstawiaæ siê przemocy pokazywanej w telewizji?

• Na matematyce: 1. Jak zapamiêtaæ wzory matematyczne? 2. Jak mo¿emy obliczyæ
wartoœæ zakupów spo¿ywczych? 3. Jak oszacowaæ liczbê fasolek w butelce?

• Na naukach spo³ecznych: 1. Jakie dzia³ania mog¹ wp³yn¹æ na wzrost tolerancji w na-
szym spo³eczeñstwie? 2. Jak mo¿emy pomagaæ ubogim w naszej dzielnicy? 3. Jak
mo¿emy zmobilizowaæ wiêcej ludzi do udzia³u w wyborach?

• Na naukach przyrodniczych: 1. Jak mo¿na zmierzyæ temperaturê bez u¿ycia termo-
metru? 2. Jak mo¿emy zapobiegaæ zachorowaniom na grypê? 3. Jak mo¿na pozbywaæ
siê œmieci, by nie zanieczyszczaæ œrodowiska?
Do rozwi¹zania niektórych problemów mog¹ byæ potrzebne specjalne mate-

ria³y lub wyszukanie dodatkowych informacji.
Tworzenie ma³ych grup. Jeœli ca³a klasa pracuje nad tym samym problemem,

grupy mo¿na tworzyæ w dowolny sposób. Najlepiej, gdy bêd¹ to pary. Liczniej-
sze zespo³y maj¹ wiêcej pomys³ów, ale sprzyjaj¹ biernoœci. Jeœli zaproponowa³eœ
uczniom kilka problemów do wyboru, w poszczególnych grupach powinny zna-
leŸæ siê osoby, które wybra³y to samo zagadnienie. Mo¿na te¿ najpierw utworzyæ
grupy, a potem pozwoliæ, by ka¿da wybra³a sobie problem.
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Metoda 8.3. Ró¿ne warianty – prezentacje
Opis. Uczniowie w ma³ych grupach szukaj¹ ró¿nych rozwi¹zañ problemu i przedstawiaj¹ je
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leŸæ siê osoby, które wybra³y to samo zagadnienie. Mo¿na te¿ najpierw utworzyæ
grupy, a potem pozwoliæ, by ka¿da wybra³a sobie problem.
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Wyjaœnienie zadania. Na planszy, któr¹ uczniowie maj¹ wykonaæ w okreœlo-
nym czasie, powinny znajdowaæ siê cztery elementy:
• U góry – jasne przedstawienie problemu w³asnymi s³owami.
• Po lewej stronie – tyle racjonalnych mo¿liwoœci jego rozwi¹zania, ile uda siê

uczniom sformu³owaæ na podstawie w³asnych przemyœleñ, lektur, rozmów
z ludŸmi – nie mniej jednak ni¿ trzy.

• Po prawej stronie, obok ka¿dej mo¿liwoœci – jej g³ówne zalety i wady. Ucznio-
wie powinni staraæ siê przewidzieæ trudnoœci i korzyœci, jakie mog¹ wi¹zaæ
siê z realizacj¹ ka¿dego rozwi¹zania oraz jego dalekosiê¿ne skutki.

• U do³u planszy – ogólny wniosek. Które rozwi¹zanie grupa uwa¿a za najlep-
sze?
Gotowe plansze podpisane nazwiskami uczniów, którzy je wykonali, powieœ

na jakiœ czas w widocznym miejscu, ¿eby ka¿dy móg³ siê zapoznaæ z pomys³ami
poszczególnych grup.

Podsumowanie i wnioski. Gdy wszyscy zapoznaj¹ siê z treœci¹ ka¿dej
z plansz, zadaj uczniom kilka pytañ w rodzaju:
• Czy dziêki temu æwiczeniu ktoœ wpad³ na nowe pomys³y?
• Czy ktoœ zmieni³ zdanie na jakiœ temat?
• Jakie jest, waszym zdaniem, najlepsze rozwi¹zanie tego problemu?
• Czy to æwiczenie pokaza³o wam, co mo¿ecie zrobiæ, gdy w waszym ¿yciu

pojawi siê jakiœ trudny problem?

Metoda 8.4. Najlepsze rozwi¹zanie – debata
Opis. Uczniowie w parach najpierw przygotowuj¹ argumenty „za” lub „przeciw”, dotycz¹ce
jakiegoœ kontrowersyjnego tematu. Nastêpnie para „za” siada z par¹ „przeciw”, aby: wyjaœniæ
sobie nawzajem swoje stanowiska albo wypracowaæ stanowisko wspólne dla ca³ej czwórki.
Cel. Uczenie siê zg³êbiania kontrowersyjnych kwestii oraz otwartej wymiany pogl¹dów.

Zale¿nie od tego, jak poprowadzimy debatê, mo¿e ona przybraæ charakter roz-
grywki, w której na koñcu bêd¹ zwyciêzcy i przegrani albo dyskusji o okreœlonej
strukturze, maj¹cej na celu zestawienie dwóch przeciwnych argumentacji. Pierw-
sze podejœcie prowadzi do antagonizmów i zniekszta³cenia informacji. Drugie,
znacznie bardziej twórcze, mo¿na nazwaæ „konstruktywn¹ kontrowersj¹”3. De-
baty nad najlepszym rozwi¹zaniem mog¹ dotyczyæ takich tematów, jak:
• Czy nale¿y zakazaæ stosowania potencjalnie szkodliwych nawozów sztucz-

nych?
• Czy podatki od sprzeda¿y nale¿y zast¹piæ podatkiem dochodowym?
• Czy dzieci powinna obowi¹zywaæ cisza nocna od okreœlonej godziny?
• Czy nale¿y ograniczaæ rozpowszechnianie piosenek z wulgarnymi tekstami?

3 Autor odwo³uje siê do: Johnson i Johnson (1987).
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• Czy nale¿y obni¿yæ wiek wymagany do uzyskania prawa jazdy?
• Czy dzieci powinny dostawaæ kieszonkowe?
• Czy tydzieñ pracy nale¿y skróciæ do 20 godzin, ¿eby wiêcej ludzi mog³o

znaleŸæ zatrudnienie?
Oto przyk³ad zastosowania metody najlepsze rozwi¹zanie – debata. Pytanie

postawione uczniom brzmia³o: Czy powinno siê zdelegalizowaæ palenie tytoniu?
Proszê, dobierzcie siê w pary z osobami, z którymi dawno nie pracowaliœcie. Po³owa

par bêdzie przygotowa³a argumenty, przemawiaj¹ce za odpowiedzi¹ „tak”. Nie musz¹
one odzwierciedlaæ waszych osobistych pogl¹dów na tê sprawê. Postarajcie siê uwzglêdniæ
ró¿ne stanowiska, jakie ludzie prezentuj¹ w kwestii palenia. Czasami wiêc bêdziecie musieli
broniæ racji, z którymi siê nie zgadzacie. Druga po³owa par przygotuje argumenty na „nie”:
bêdziecie mieli za zadanie zdecydowanie nie zgadzaæ na delegalizacjê palenia.

Ca³e æwiczenie sk³ada siê z trzech etapów:
Pierwszy – to c z a s n a p r z y g o t ow a n i e a r g u m en t ów. Pracuj¹c w parach,

postarajcie siê jak najlepiej zrozumieæ punkt widzenia, który macie reprezentowaæ po to,
by podczas konfrontacji z przeciwnikami umieæ jasno przedstawiæ wasze racje i przytoczyæ
dowody na ich poparcie.

Drugi etap – to d e b a t a. Dwie pary prezentuj¹ce przeciwstawne stanowiska, usi¹d¹
razem. Podczas dyskusji pamiêtajcie o dwóch rzeczach. Po pierwsze – aby przekonaæ drug¹
parê do swojego stanowiska, osoby w parze musz¹ ze sob¹ wspó³pracowaæ. Po drugie –
pamiêtajcie, ¿e waszym celem nie jest przekonanie drugiej pary, ¿e nie ma racji, lecz
sprawienie, by zrozumia³a wasz punkt widzenia.

Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e w wyniku poprzedniego etapu zaczniecie ca³kowicie uto¿sa-
miaæ swoje pogl¹dy z reprezentowanym stanowiskiem. Taka postawa utrudnia racjonalne
myœlenie i chêæ zrozumienia drugiej strony. Waszym g³ównym celem jest æwiczenie spraw-
nego komunikowania siê. Dlatego czasami bêdziecie musieli udawaæ, i¿ nie rozumiecie
stanowiska oponentów. Tak wiêc nawet jeœli tok myœlenia drugiej pary stanie siê dla was
jasny, mo¿ecie twierdziæ, ¿e nie zgadzacie siê z jej pogl¹dami. Nie oznacza to, ¿e macie
byæ uparci lub k³ótliwi. Nie popadajcie w skrajnoœci. Celem debaty nie jest zrównanie
przeciwnika z ziemi¹, lecz d¹¿enie do poszerzonego, zrównowa¿onego zrozumienia pro-
blemu. W ¿yciu mo¿ecie mieæ do czynienia z ludŸmi, którzy bêd¹ mieli inne zdanie ni¿
wy i musicie siê nauczyæ, jak sobie wtedy radziæ.

Trzecim elementem tego æwiczenia jest w y b ó r n a j l e p s z e g o r o z w i ¹ z a n i a. Na
tym etapie ka¿da czwórka – lepiej ju¿ rozumiej¹c wszystkie aspekty problemu – bêdzie pró-
bowa³a uzgodniæ najlepszy sposób jego rozwi¹zania. Czy nale¿y zdelegalizowaæ palenie?
Czy pozostawiæ obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy? Czy te¿ mo¿e jest jakieœ trzecie wyjœcie?
Nie ograniczajcie siê do myœlenia w kategoriach „albo–albo”, starajcie siê poszerzyæ swoje
horyzonty.

Jeszcze jedna uwaga ogólna – podczas dyskusji w czwórkach mo¿ecie stan¹æ wobec
ró¿nych problemów. Co zrobicie, jeœli na przyk³ad wspó³praca z par¹ nie bêdzie siê wam
uk³adaæ, a nawet zaczniecie sobie zaprzeczaæ, utrudniaj¹c drugiej parze zrozumienie wa-
szego stanowiska? Co zrobicie, jeœli wywi¹¿e siê sprzeczka i przestaniecie siê nawzajem
s³uchaæ? Mog¹ pojawiæ siê i inne trudnoœci. Przed przyst¹pieniem do æwiczenia dobrze
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by³oby porozmawiaæ, jak zamierzacie radziæ sobie w takich sytuacjach. Mo¿emy zrobiæ to
teraz albo, gdy ju¿ dobierzecie siê w pary.

W trakcie tego æwiczenia czasami wtr¹cam krótki wyk³ad, aby mieæ pewnoœæ,
¿e uczniowie zdaj¹ sobie sprawê z bardziej subtelnych aspektów sprawy.

Po zakoñczeniu trzeciego etapu czêsto stosujê metodê ¿ywa dyskusja. Po-
ruszam wtedy zarówno g³ówny problem, jak i ró¿ne aspekty doœwiadczenia
uczniów zwi¹zanego ze wspó³prac¹ i wyjaœniam swój punkt widzenia. Potem
proszê zwykle o napisanie kilku zdañ podsumowuj¹cych, dotycz¹cych omawia-
nego problemu, a tak¿e samego procesu wspó³pracy i argumentowania. Koñczê
metod¹ ruda bez przymusu.

Przeprowadzi³am debatê na temat s³usznoœci decyzji wybuchu Powstania
Listopadowego. Postêpowaliœmy wed³ug nastêpuj¹cego planu:
1) Zapisanie tematu debaty na tablicy;
2) Zapoznanie z zasadami debaty: dzielimy siê na grupy 6-osobowe, zapo-

znajê klasê z pe³nym katalogiem umiejêtnoœci potrzebnych w debacie (przy-
gotowanym wczeœniej na karteczkach). Grupy wybieraj¹ piêæ spoœród nich, na które
bêd¹ zwracaæ szczególn¹ uwagê podczas swojej pracy;

3) Prowadzenie debaty w grupach, zapisywanie wniosków dotycz¹cych wybuchu Powsta-
nia Listopadowego;

4) Prezentacja wniosków przez ka¿d¹ grupê;
5) Przygotowanie przez ka¿d¹ grupê raportu W jakim stopniu uda³o nam siê zrealizowaæ

wybrane punkty dotycz¹ce przeprowadzenia debaty?;
6) Odczytanie raportów;
7) Zachêcenie uczniów do przygotowania w³asnych opracowañ na temat: Czy decyzja

o wybuchu Powstania Listopadowego by³a s³uszna? – zadanie domowe fakultatywne.
Klasa by³a bardzo zaanga¿owana w pracê na lekcji, poniewa¿ mia³a do wykonania dwa
zadania: przeprowadzenie dyskusji historycznej i æwiczenie umiejêtnoœci wybranych na
pocz¹tku lekcji.

Joanna Piskorska-Gomoliszek
nauczycielka historii w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Legnicy
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Metod¹ debaty klasowej (twoje – moje argumenty) pracowa³am ju¿ wcze-
œniej. Efekty mojej pracy nie by³y zadowalaj¹ce. Czêsto bowiem na tego typu
zajêciach, na których œciera³y siê dwa odmienne lub nawet sprzeczne argu-
menty do g³osu dochodzi³y emocje. Upór stron wzrasta³, a kompromis stawa³
siê niemo¿liwy. Ka¿dy uczestnik dyskusji stara³ siê przekonaæ swoich adwersa-

rzy, ¿e to on ma bezwzglêdn¹ racjê. �le to wp³ywa³o na atmosferê w klasie.
Po wnikliwym zapoznaniu siê z t¹ metod¹ zrozumia³am, jak niezwykle wa¿ne przy jej
stosowaniu jest zrozumienie przez uczniów jej idei. Moim celem sta³o siê œwiadome za-
pobie¿enie eskalacji konfliktu miêdzy uczestnikami dyskusji. Dlatego na pocz¹tku lekcji
wyjaœni³am uczniom, ¿e celem naszej debaty nie bêdzie wy³onienie zwyciêzców i przegra-
nych, a tylko i wy³¹cznie „konstruktywna kontrowersja”. Poza tym uczestnicy nie musieli
uto¿samiaæ swojej osoby z prezentowanym stanowiskiem. Prosi³am równie¿ o to, aby
uczniowie starali siê zrozumieæ i uszanowaæ przeciwny punkt widzenia. Takie rozwi¹zanie
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przynios³o dobry rezultat: merytorycznie bardzo ciekawa lekcja przebieg³a w sympatycznej
atmosferze.

Iwona Czusz
nauczycielka jêzyka polskiego w Gimnazjum nr 9 w Zabrzu

przynios³o dobry rezultat: merytorycznie bardzo ciekawa lekcja przebieg³a w sympatycznej
atmosferze.

Iwona Czusz
nauczycielka jêzyka polskiego w Gimnazjum nr 9 w Zabrzu

Tematem lekcji w VI klasie by³o: „Œci¹gaæ czy nie œci¹gaæ? – oto jest pyta-
nie!” Wprowadzi³am uczniów w problematykê, prosz¹c o szczere wypowiedzi
na temat ich stosunku do œci¹gania – czy œci¹gaj¹, dlaczego to robi¹, czy
widz¹ w œci¹ganiu coœ niew³aœciwego. Nastêpnym etapem lekcji by³a praca
w grupach oraz debata. Po krótkiej rozmowie poprosi³am uczniów o zajêcie

stanowiska wobec problemu: „Czy s¹ zdecydowanie przeciw œci¹ganiu? Czy mo¿e maj¹
argumenty usprawiedliwiaj¹ce to zjawisko”. Powsta³y w ten sposób dwie grupy, których
cz³onkowie po³¹czyli siê w pary i zajêli siê gromadzeniem argumentów „za” lub „prze-
ciw” œci¹ganiu. Po kilku minutach pary o odmiennych stanowiskach utworzy³y czwórki
i rozpoczê³y debatê. Jedna para stara³a siê przekonaæ drug¹ do swojego stanowiska za
pomoc¹ zgromadzonych wczeœniej argumentów. Po pewnym czasie poprosi³am czwórki
o uzgodnienie (jeœli to mo¿liwe) wspólnego stanowiska. Nawet ci, którzy zazwyczaj po-
zostaj¹ bierni, tym razem, w miarê swoich mo¿liwoœci, starali siê braæ udzia³ w debacie.
Chyba czuli, ¿e nie wypada im zostawiaæ kolegi na pastwê przeciwników. Mobilizuj¹co
zadzia³a³a koniecznoœæ wspó³pracy z koleg¹ z pary i konfrontacja z par¹ o odmiennych
pogl¹dach.

Ewa Ciê¿ar
nauczycielka jêzyka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostro³êce
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Chyba czuli, ¿e nie wypada im zostawiaæ kolegi na pastwê przeciwników. Mobilizuj¹co
zadzia³a³a koniecznoœæ wspó³pracy z koleg¹ z pary i konfrontacja z par¹ o odmiennych
pogl¹dach.

Ewa Ciê¿ar
nauczycielka jêzyka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostro³êce

Metoda 8.5. Grupa wsparcia
Opis. Kilkoro uczniów, zazwyczaj czworo, regularnie pracuje w tym samym sk³adzie, zapew-
niaj¹c sobie wzajemnie wsparcie.
Cel. Zapewnienie wszystkim uczniom poczucia przynale¿noœci do grupy i wsparcia ze strony
rówieœników.

Grupa wsparcia to kilkoro – najlepiej czworo – uczniów, którzy codziennie
siadaj¹ razem, wspieraj¹c siê wzajemnie na ró¿ne sposoby. Mog¹ tak¿e wspó³-
pracowaæ ze sob¹ poza szko³¹ – wymieniæ numery telefonów i pomagaæ, gdy
maj¹ k³opoty z prac¹ domow¹ lub z nadrobieniem zaleg³oœci po nieobecnoœci
w szkole, przegl¹daæ swoje prace i proponowaæ ulepszenia, a tak¿e dzieliæ siê
swoimi osobistymi problemami i omawiaæ sposób ich rozwi¹zania. Ka¿dej grupie
nale¿y przydzieliæ jakieœ zadanie w klasie, np. sprawdzanie listy obecnoœci lub
rozdawanie ksi¹¿ek, zbieranie pieniêdzy na obiady, zaznaczanie nieobecnoœci,
itp. Jedna z osób w grupie mo¿e zbieraæ dla nauczyciela notatki swojej grupy.

Grupy wsparcia pomagaj¹ budowaæ w klasie silne poczucie jednoœci. Naj-
lepiej dobieraæ je losowo i nie zmieniaæ przez kilka tygodni, a nawet miesiêcy.
Przed rozwi¹zaniem dotychczasowych grup i utworzeniem nowych, czêsto pro-
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przynios³o dobry rezultat: merytorycznie bardzo ciekawa lekcja przebieg³a w sympatycznej
atmosferze.

Iwona Czusz
nauczycielka jêzyka polskiego w Gimnazjum nr 9 w Zabrzu
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szê uczniów o wymianê komunikatów w rodzaju: Doceniam… Ka¿dy uczeñ daje
kolejno pozosta³ym cz³onkom swojej grupy kartkê ze swoim nazwiskiem. Wy-
pisuj¹ oni na niej to wszystko, co autentycznie ceni¹ w danej osobie (np. co
kiedyœ powiedzia³a, zrobi³a, itp.). Kartka ta, z dowodami uznania wyra¿onymi
przez kolegów, mo¿e siê przydaæ ka¿demu w chwilach zw¹tpienia we w³asne
si³y i mo¿liwoœci.

Grupy wsparcia mog¹ byæ wykorzystywane do nauczania. Jednak najwa¿-
niejsz¹ ich rol¹ jest budowanie spo³ecznoœci klasowej – sprzyjanie nawi¹zywaniu
przyjaŸni i kszta³cenie umiejêtnoœci utrzymywania dobrych stosunków z innymi
oraz wywi¹zywania siê z codziennych obowi¹zków.

Na bazie naturalnie powsta³ych w klasie grup przyjació³ stara³am siê po³¹czyæ
moich uczniów w 4 – 5-osobowe grupy, by w ten sposób stworzy³y siê grupy
wsparcia. Zwraca³am uwagê na miejsce zamieszkania, zdolnoœci, zaintereso-
wania oraz wzajemne dotychczasowe relacje. Wyjaœni³am, ¿e powinni siê ze
sob¹ kontaktowaæ, jeœli tylko bêd¹ tego potrzebowali.

W pocz¹tkowym okresie takiej wspó³pracy zdarza³o siê, ¿e uczniowie wykorzystywali lep-
szych kolegów do odpisania zadania domowego, bo pani kaza³a, ¿ebyœ mi pomaga³.
Obecnie wiêkszoœæ zrozumia³a mój cel i pomoc jest sensowniejsza, zadania robi¹ czê-
sto razem, na przyk³ad w czasie oczekiwania na trening lub u jednego z kolegów albo
umawiaj¹ siê w tym celu w szkole przed lekcjami. Na nich równie¿ czêsto korzystaj¹ z mo¿-
liwoœci konsultowania siê ze sob¹, niektóre tematy realizujê w sposób wymuszaj¹cy pracê
w grupach – wtedy ju¿ nie dzielê klasy na grupy, sami ³¹cz¹ siê w swoje grupy wsparcia.

Barbara Uniwersa³
nauczycielka matematyki w Gimnazjum nr 6 w Rybniku
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Bardzo czêsto grupa wsparcia ³¹czy siê z zadaniem dla grupy. Jeœli nauczy-
ciel umiejêtnie dobierze sk³ad takiej grupki (nawet jeœli stanowi j¹ para), to
mo¿emy uzyskaæ efekt wsparcia. Mnie siê to przydarzy³o. Na lekcji uczniowie
najpierw pracowali w losowo dobranych parach. W ka¿dej parze jeden uczeñ
otrzyma³ ode mnie kartkê z czêœci¹ informacji na pewien temat, a drugi –

z pozosta³ymi informacjami. Zadaj¹c pytania w jêzyku niemieckim, uczniowie musieli uzy-
skaæ od partnera brakuj¹ce informacje i zapisaæ je w tabeli. Nastêpnie po³¹czy³am uczniów
w inne ju¿ – trzyosobowe zespo³y. W zespo³ach tych uczniowie mieli przygotowaæ siê do
ustnego opowiadania na podany temat na podstawie uzyskanych w parach informacji.
Powiedzia³am jednak, ¿e dopiero wówczas bêd¹ mogli odpowiadaæ, gdy KA¯DY z cz³on-
ków grupy bêdzie gotowy. Rezultat przeszed³ moje oczekiwania. Wszystkie odpowiedzi
by³y bezb³êdne!

Ewa Borgosz
nauczycielka jêzyka niemieckiego w Spo³ecznej Szkole Podstawowej nr 11 w Warszawie
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Metoda 8.6. Zadania d³ugoterminowe – projekt
Opis. Indywidualnie lub w niewielkich grupach uczniowie przez d³u¿szy czas pracuj¹ nad
jakimœ zadaniem, przedstawiaj¹c na zakoñczenie wymierny rezultat.
Cel. Sk³onienie uczniów do brania odpowiedzialnoœci za swoj¹ naukê oraz motywowanie do
m¹drej wspó³pracy.

Przy zlecaniu uczniom samodzielnego wykonania jakiegoœ wiêkszego, d³u-
goterminowego przedsiêwziêcia, najtrudniejsze dla nauczyciela mo¿e byæ zre-
zygnowanie z kontroli oraz zaufanie, ¿e uczniowie sprostaj¹ zadaniu. Z kolei
najwiêcej satysfakcji daje obserwowanie, jak – w miarê postêpu pracy – ucznio-
wie staj¹ siê coraz bardziej zaanga¿owani i odpowiedzialni.

Rodzaje zadañ
Zadanie – projekt musi dotyczyæ jakiegoœ konkretnego zagadnienia zwi¹-

zanego z okreœlonym tematem, na przyk³ad warunki wzrostu roœlin, systemy
rz¹dzenia na œwiecie, systemy wag i miar, sonety lub harmonia. Mo¿e te¿ obej-
mowaæ zagadnienia interdyscyplinarne, takie jak zaprojektowanie idealnego
miasta, sporz¹dzenie wykresu rozk³adu odpowiedzi na pytania zawarte w kwe-
stionariuszu, ocena stanu zdrowia ludzi starych i opracowanie programu, który
pozwoli³by go poprawiæ albo analiza budowy latawca.

Do realizacji tego rodzaju zadañ radzê powo³ywaæ zespo³y robocze, tak jak
zosta³o to opisane poni¿ej.

Nauczyciel mówi na przyk³ad: Teraz bêdziemy zajmowaæ siê rzekami. Utworzymy
kilka zespo³ów, z których ka¿dy opracuje jedno zagadnienie zwi¹zane z tym tematem.
Jedna grupa bêdzie studiowaæ powstawanie rzek: w jaki sposób powstaj¹? gdzie siê za-
czynaj¹? dlaczego mog¹ p³yn¹æ nieprzerwanie przez ca³e stulecia? Inna grupa zajmie
siê rzekami lokalnymi: czego mo¿emy siê dowiedzieæ studiuj¹c ich bieg? Trzecia grupa
opracuje charakterystykê najwiêkszych rzek œwiata. Czwarta zbada przydatnoœæ rzek jako
œrodków transportu. Na rzeki mo¿na spojrzeæ z innych jeszcze punktów widzenia: jakie
maj¹ znaczenie gospodarcze? w jaki sposób inspirowa³y artystów? jaki jest ich zwi¹zek
z problematyk¹ ekologiczn¹? Jakie jeszcze aspekty mog¹ badaæ zespo³y robocze? W wy-
borze zadania mo¿e pomóc przeprowadzenie burzy mózgów i utworzenie listy
zagadnieñ, które uczniowie chcieliby zg³êbiæ (zob. metoda 13.9). Burza mózgów
mo¿e te¿ prowadziæ do dyskusji nad sposobem zorganizowania grup zadanio-
wych.

Zadania d³ugoterminowe mog¹ polegaæ nie tylko na studiowaniu okreœlonych
tematów, lecz tak¿e na wykonywaniu konkretnych czynnoœci, jak na przyk³ad
wydawanie gazetki szkolnej. Co myœlicie o wydawaniu gazetki szkolnej? Ka¿dy mo¿e
mieæ wk³ad w jej tworzenie – zamieszczaæ swoje teksty lub rysunki. Potrzebny jest jednak
zespó³, który zajmowa³by siê sprawami organizacyjnymi: przepisywaniem tekstów na
komputerze, korekt¹, powielaniem. Inny zespó³ zajmie siê reklam¹ i dystrybucj¹. Bêd¹ te¿
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potrzebne osoby do spraw finansów. Ka¿dy mo¿e oczywiœcie dzia³aæ w kilku zespo³ach.
Byæ mo¿e bêdziemy potrzebowaæ jeszcze innych grup. Co o tym s¹dzicie?

Oto przyk³ady zadañ-projektów polegaj¹cych na dzia³aniu:
• Zorganizowanie korepetycji dla uczniów klas m³odszych.
• Przeanalizowanie ró¿nych sposobów rozwi¹zania problemów ze sto³ówk¹

lub spo³ecznoœci¹ szkoln¹.
• Zorganizowanie systemu werbowania doros³ych, którzy chcieliby doradzaæ

uczniom lub przyj¹æ ich na praktykê.
• Przeprowadzenie sonda¿u opinii publicznej na tematy interesuj¹ce grupê.
• Rozmowa ze znanymi ekspertami z rozmaitych dziedzin i uzyskanie ich opi-

nii na temat narkotyków, opieki medycznej, zapobiegania przestêpczoœci,
znaczenia rodziny, itp.

• Prowadzenie ogródka szkolnego na potrzeby szko³y.
• Zorganizowanie wystawy, pokazuj¹cej badania kosmosu w przesz³oœci i przy-

sz³oœci.
• Zaprojektowanie i wykonanie modelu idealnego domu, samochodu lub mia-

sta.
• Przygotowanie zebrania szkolnego.

Zadania d³ugoterminowe mog¹ te¿ dotyczyæ indywidualnych zainteresowañ
uczniów. Na lekcjach zajmujemy siê wieloma wa¿nymi tematami, ale najbardziej zale¿y
mi na tym, by ka¿dy z was æwiczy³ samodzielne uczenie siê, choæby po to, ¿eby zdobyæ
wiêcej wiedzy i umiejêtnoœci w dziedzinie, któr¹ siê interesuje. Ka¿dy mo¿e pracowaæ nad
w³asnym zadaniem – sam, w parze lub w trójkach – przeznaczaj¹c na jego realizacjê przede
wszystkim czas po zajêciach szkolnych. Czego mo¿e dotyczyæ zadanie? Niemal wszystkiego
co, waszym zdaniem, bêdzie dla was przyjemne lub korzystne. Na przyk³ad, jak sobie
poradziæ z nawykiem odk³adania wszystkiego na póŸniej. Albo historia roweru. Szachy.
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od¿ywianie. Problem dyskryminacji. Muzyka nowoczesna. Czyli wszystko to, co wydaje
siê wam warte zbadania. Zanim zaczniecie pracê, uzgodnijcie ze mn¹ temat i przedstawcie
plan dzia³ania. Raz na tydzieñ bêdê prosi³ ka¿dego o sprawozdanie z postêpów w pracy.

Wskazówki dotycz¹ce realizacji projektów d³ugoterminowych
• Termin. Wyznaczenie konkretnego, realistycznego czasu na realizacjê zadania

dzia³a mobilizuj¹co. Jeœli termin zakoñczenia jest zbyt odleg³y, wielu uczniów
mo¿e zwlekaæ z rozpoczêciem pracy.

• Sprawozdania. Co pewien czas warto sprawdzaæ, co uda³o siê ju¿ uczniom
zrobiæ i jakie maj¹ plany na najbli¿szy okres. W tym celu mo¿na prosiæ
uczniów o sk³adanie, na przyk³ad co pi¹tek, tygodniowych sprawozdañ z po-
stêpów w pracy.

• Forma wykonania zadania. Produkt koñcowy mo¿e mieæ najró¿niejsze formy.
Mo¿e to byæ wspólny raport na piœmie, w³asne zdania podsumowuj¹ce, w³a-
sne notatki, które uczeñ wykorzysta do z³o¿enia sprawozdania z pracy swojej
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grupy uczniowi z innej grupy (tak jak to by³o w metodzie zadania w grupach,
zmiana grup), schemat obrazuj¹cy koncepcje grupy (tak jak w metodzie ró¿ne
warianty – prezentacje), ³¹cznie z wnioskami mniejszoœci. O ile raporty nie s¹
wyj¹tkowo twórcze, nie polecam ustnych wyst¹pieñ przed ca³¹ klas¹: ustne
sprawozdania na ogó³ nudz¹ resztê klasy (wiêcej propozycji znajduje siê
w opisie metody twórcze sprawozdania w rozdziale dwunastym).

• Charakter zadania. Unikaj zadañ, których wykonanie mo¿e ograniczaæ siê
do przepisania informacji z encyklopedii. Jeœli tematem zadania jest na przy-
k³ad zapobieganie przestêpczoœci, poproœ uczniów, by poznali opinie trzech
ekspertów, a nastêpnie spytali co najmniej piêcioro doros³ych, co s¹dz¹ o zale-
ceniach ekspertów. Dobrym zadaniem mo¿e byæ te¿ zaprojektowanie idealnej
przychodni lekarskiej i centrum profilaktyki chorób.
Oto inne przyk³ady zadañ, których wykonanie nie pozwala ograniczyæ pracy

do zwyk³ego przepisywania:
• wywiad;
• porównanie opinii;
• skonstruowanie modelu;
• zaprojektowanie idealnego…;
• przedstawienie przeciwnych pogl¹dów na temat…;
• zrobienie plakatu;
• przygotowanie debaty;
• przygotowanie inscenizacji dla innej klasy.

O zaletach zadañ d³ugoterminowych
Metoda ta rozwija samodzielnoœæ uczniów i sprawia, ¿e nabieraj¹ oni bardziej

osobistego stosunku do omawianego tematu. Zadania d³ugoterminowe pomagaj¹
uczniom zdobywaæ ogólne doœwiadczenie ¿yciowe, w tym umiejêtnoœæ samo-
dzielnego uczenia siê i wspó³dzia³ania z innymi. Ponadto uwalniaj¹ nauczyciela
od wielu codziennych nu¿¹cych obowi¹zków, a uczniom daj¹ okazjê do wyka-
zania wysokiego poziomu poczucia godnoœci, zaanga¿owania, samodzielnoœci,
poczucia integracji w grupie i samoœwiadomoœci.

Metoda 8.7. Wykonujemy zadanie i uczymy siê wspó³pracowaæ4

Opis. Niewielka grupa uczniów pracuje nad zadaniem, æwicz¹c przy tym umiejêtnoœci inter-
personalne.
Cel. Rozwijanie umiejêtnoœci pracy zespo³owej.

Metoda ta w znakomity sposób rozwija umiejêtnoœæ wspólnego uczenia siê.
Sprzyja nie tylko przyswajaniu materia³u szkolnego, ale tak¿e kszta³ceniu umie-

4 Autor odwo³uje siê do: Dee Dishon i Pat Wilson O’Leary (1984).
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personalne.
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4 Autor odwo³uje siê do: Dee Dishon i Pat Wilson O’Leary (1984).
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jêtnoœci skutecznego komunikowania siê. Wymaga jednak trochê czasu – na ogó³
co najmniej 45 minut. Sk³ada siê z czterech etapów.
1. Przydzielenie indywidualnych zadañ. Poproœ, aby ka¿dy uczeñ wykona³

okreœlon¹ pracê domow¹, na przyk³ad:
• znalaz³ w danym tekœcie co najmniej cztery nowe idee;
• zgromadzi³ przyk³ady, potwierdzaj¹ce dzia³anie okreœlonego prawa fizyki;
• zanotowa³ kilka w³asnych pomys³ów, jak zapobiegaæ szkodom w szkole;
• napisa³ wiersz;
• napisa³ konspekt listu do czasopisma na temat, który mocno porusza

uczniów;
• poszuka³ zastosowañ okreœlonej zasady matematycznej w ¿yciu.

2. Przydzielenie grupom zadania polegaj¹cego na wykonaniu okreœlonego
produktu. Praca nad produktem powinna opieraæ siê na wykonanych wcze-
œniej zadaniach indywidualnych i stwarzaæ mo¿liwoœæ przeæwiczenia pracy
zespo³owej. Uczniowie, pracuj¹c w grupach po dwoje lub czworo, d¹¿¹ do
uzyskania okreœlonego wyniku – produktu, który bêdzie podpisany przez
wszystkich cz³onków zespo³u. Oto kilka przyk³adów produktów, których
wykonanie mo¿na zleciæ w zwi¹zku z wczeœniej wymienionymi zadaniami
indywidualnymi:
• lista idei zawartych w tekœcie, uporz¹dkowanych wed³ug wa¿noœci;
• sprawozdanie zawieraj¹ce przyk³ady dzia³ania prawa fizyki – podsumo-

wanie poszerzone o wszelkie nowe pomys³y, które pojawi³y siê podczas
wspólnej pracy;

• lista pomys³ów dotycz¹cych zapobiegania szkodom w szkole, uporz¹dko-
wana wed³ug przewidywanej d³ugofalowej skutecznoœci;

• tomik wierszy z ilustracjami;
• list do redakcji czasopisma;
• plakat ilustruj¹cy wystêpowanie w ¿yciu problemu matematycznego,

wraz z rozwi¹zaniem przedstawionym w jasny, obrazowy sposób na do-
datkowym arkuszu.

Korzystaj¹c z tej metody nale¿y poleciæ uczniom æwiczenie jednej lub dwu
umiejêtnoœci zwi¹zanych z prac¹ zespo³ow¹. Oto kilka przyk³adów umiejêtnoœci,
na które mo¿na im zwróciæ uwagê:
• uwa¿ne wys³uchanie ka¿dej osoby;
• pilnowanie kolejnoœci zabierania g³osu;
• powracanie do zadania, kiedy tylko ktoœ spostrze¿e, ¿e grupa odbiega od

tematu;
• uprzejme wyra¿anie odrêbnego zdania;
• racjonalne gospodarowanie czasem;
• proszenie o pomoc;
• udzielanie wsparcia;
• szczere wyra¿anie uczuæ;
• dbanie, by wszyscy byli zaanga¿owani w pracê;
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• parafrazowanie, czyli powtarzanie myœli przedmówcy w³asnymi s³owami,
zanim wyg³osi siê swoje zdanie;

• pomaganie bez podania gotowego rozwi¹zania;
• wyra¿anie szczerego, wzajemnego podziwu;
• s³uchanie z empati¹;
• hamowanie niekonstruktywnych zachowañ cz³onków grupy;
• dbanie, by ka¿dy w grupie czu³ siê potrzebny;
• utrzymywanie kontaktu wzrokowego.

Aby uczniowie dobrze rozumieli, co maj¹ æwiczyæ, najlepiej opisaæ dan¹ umie-
jêtnoœæ na przyk³adach. Nauczyciel mo¿e poinstruowaæ klasê w nastêpuj¹cy
sposób: Chcia³bym, ¿ebyœcie w trakcie pracy nad tym zadaniem udzielali sobie nawzajem
wsparcia. Zróbmy szybk¹ burzê mózgów, aby sprecyzowaæ, jakie zachowania innych osób
odbieramy jako wspieraj¹ce. Potem powiemy o tym, co czêsto mówi siê lub robi, a czego
w ¿adnym razie nie mo¿na nazwaæ wsparciem. Uczniowie wymieniaj¹: osoby wspieraj¹ce
przytakuj¹, kiwaj¹ g³ow¹, uœmiechaj¹ siê, dziêkuj¹ innym i ich doceniaj¹; ludzie, którzy
nie daj¹ wsparcia – nie s³uchaj¹ innych, wygl¹daj¹ przez okno, nie pomagaj¹, oci¹gaj¹ siê
z w³¹czeniem do dyskusji.

Mo¿na zachêciæ uczniów do pe³nienia w grupie roboczej okreœlonych funkcji:
koordynatora „,czasomierza”, sekretarza, archiwisty, itp. Gdy grupa jest dosta-
tecznie ma³a, ka¿dy jej cz³onek w sposób naturalny odgrywa w niej wa¿n¹ rolê
i nie ma potrzeby narzucania funkcji odgórnie.

Powinno siê podaæ czas na wykonanie zadania oraz na æwiczenie danej umie-
jêtnoœci wspó³pracy. Lepiej nie wyznaczaæ kar za niewywi¹zanie siê, poniewa¿
taka groŸba mo¿e wprowadzaæ atmosferê lêku. Ponadto zadanie powinno byæ
na tyle interesuj¹ce, by ciekawoœæ sta³a siê wystarczaj¹c¹ motywacj¹ do zaanga-
¿owania uczniów.
3. Omówienie umiejêtnoœci pracy w grupie. Po przedstawieniu przez grupy

rezultatów pracy, w pierwszej kolejnoœci – póki doœwiadczenie jest jeszcze
œwie¿e – nale¿y zaj¹æ siê spostrze¿eniami uczniów zwi¹zanymi z æwicze-
niem danej umiejêtnoœci wspó³pracy. Mo¿esz na przyk³ad poprosiæ, ¿eby
ka¿dy zanotowa³ zachowania i reakcje – swoje lub innych cz³onków grupy
– odpowiadaj¹ce æwiczonej umiejêtnoœci, a potem zapisa³, co powinien zro-
biæ, gdy nastêpnym razem bêd¹ æwiczyæ tê sam¹ umiejêtnoœæ. PóŸniej po-
wiedz uczniom, aby zanotowali inne sytuacje z ich ¿ycia – mo¿e rodzinnego
czy towarzyskiego – w których chcieliby, ¿eby ludzie lepiej korzystali z tej
umiejêtnoœci. Wreszcie, poproœ kilku uczniów o g³oœne odczytanie swoich
notatek. Taka wymiana zazwyczaj prowadzi do kilkuminutowej pouczaj¹cej
dyskusji.

4. Omówienie wyników pracy. Ostatni krok polega na przyjrzeniu siê wynikom
pracy w celu poszerzenia wiedzy uczniów na dany temat. Oto kilka sposobów
na osi¹gniêcie tego.
• omów temat zwi¹zany z zadaniem, a nastêpnie sprawdŸ zrozumienie go

przez grupê metod¹ szybkiej wymiany zdañ;
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• poproœ uczniów o wywieszenie wyników zadañ grupowych, aby inni
mogli siê im przyjrzeæ w czasie tej samej lekcji albo póŸniej;

• poleæ uczniom, ¿eby dobrali siê w pary z osobami z innych grup i wymie-
nili siê doœwiadczeniami;

• powiedz uczniom, aby napisali kilka zdañ podsumowuj¹cych na temat
zadania, a nastêpnie odczytali je podczas dyskusji lub zastosuj metodê
runda bez przymusu.

Ten sposób organizacji pracy na lekcji jest szczególnie dobry dla klas, w których
s¹ silne osobowoœci. Dla nich jest to wyzwanie – chc¹ osi¹gn¹æ konsensus, a dla
nas jest to szansa wychowania ludzi, którzy umiej¹ dyskutowaæ i dochodziæ
do prawdy, a nie tylko do tego, aby moje by³o na wierzchu.

Piotr Cmiel
nauczyciel jêzyka polskiego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. K. I. Ga³czyñskiego w Otwocku
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Metoda 8.8. Podnieœ rêkê
Opis. Nauczyciel przerywa dyskusjê w ma³ych grupach, podnosz¹c rêkê do góry. Uczniowie,
którzy to zauwa¿¹, tak¿e podnosz¹ rêce. Wszyscy trzymaj¹ rêce w górze do chwili, kiedy
ustan¹ wszystkie rozmowy.
Cel. Szybkie i proste przyci¹gniêcie uwagi uczniów pracuj¹cych w grupach.

Czasami trzeba szybko skupiæ uwagê uczniów, poch³oniêtych prac¹ w ma-
³ych grupach. Mo¿na to ³atwo osi¹gn¹æ, daj¹c sygna³ przez podniesienie rêki. Oto
przyk³ad, jak mo¿na wprowadziæ tê metodê: Jeœli w czasie, gdy pracujecie w ma³ych
grupach, podniosê rêkê do góry, bêdzie to oznacza³o, ¿e macie przerwaæ dyskusjê. Ka¿dy,
kto zauwa¿y moj¹ podniesion¹ rêkê, koñczy mówiæ i podnosi swoj¹. W ten sposób nawet
ci, którzy mnie nie widz¹, zorientuj¹ siê, co siê dzieje w klasie. I te¿ podnios¹ rêce i prze-
stan¹ mówiæ. Jeœli w chwili, kiedy dam sygna³, bêdziecie mówiæ lub robiæ coœ wa¿nego,
zapamiêtajcie to, bo byæ mo¿e bêdziecie mogli do tego wróciæ.

Sygnalizowanie podniesion¹ rêk¹ jest szczególnie przydatne do uciszania ha-
³asu w klasie. Przypuszczam, ¿e sprawdza siê tak dobrze, bo zmusza do inne j
f o rm y d z i a ³ a n i a: podnoszenia r¹k, a nie do ogra n i c zen i a d z i a ³ a n i a:
zaprzestania g³oœnej rozmowy. Metodê tê mo¿na stosowaæ tak¿e w innych oko-
licznoœciach, poza lekcj¹. Jest ona przydatna w pracy zarówno z uczniami szko³y
podstawowej, jak te¿ z doros³ymi ludŸmi.

Metoda ta daje efekty wtedy, kiedy klasa jest rozgadana i chcê to z jakichœ
wzglêdów przerwaæ. Jeœli uczniowie pracuj¹ w grupach, to moje uniesie-
nie rêki zostaje zauwa¿one doœæ póŸno, trwa to kilka chwil. Ponadto, kiedy
wszyscy opuszczaj¹ rêce, natychmiast czuj¹ siê zwolnieni od skupienia uwagi.
Przyznajê, ¿e sama nie wyrobi³am w sobie nawyku, aby stosowaæ tê metodê

Metoda ta daje efekty wtedy, kiedy klasa jest rozgadana i chcê to z jakichœ
wzglêdów przerwaæ. Jeœli uczniowie pracuj¹ w grupach, to moje uniesie-
nie rêki zostaje zauwa¿one doœæ póŸno, trwa to kilka chwil. Ponadto, kiedy
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i wróci³am do tradycyjnych – werbalnych. Po prostu nad t¹ proœciutk¹ metod¹ trzeba
trochê popracowaæ, aby stosowaæ j¹ z powodzeniem.

Janina Stojak
nauczycielka historii i KOSS w Centrum Edukacji w Zabrzu
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Zastosowa³am metodê podnieœ rêkê w doœæ zdyscyplinowanej klasie i zasta-
nawia³am siê, czy moje dzia³ania bêd¹ równie skuteczne w klasie zachowuj¹cej
siê z regu³y g³oœno, wrêcz ha³aœliwie. Postanowi³am to sprawdziæ i okaza³o siê,
¿e moje obawy by³y ca³kowicie bezpodstawne. Gdy podnios³am rêkê do góry,
w ci¹gu kilku sekund pojawi³ siê las uczniowskich r¹k i zrobi³a siê idealna cisza.

Faktem jest jednak, ¿e gdy przeszliœmy do dalszej czêœci lekcji, pojawi³ siê w klasie charak-
terystyczny szum. Wtedy jedna z uczennic zaproponowa³a: Proszê podnieœæ rêkê. I znowu
poskutkowa³o.

Anetta Majewska
nauczycielka jêzyka niemieckiego w Zespole Szkó³ nr 3 w Koœcianie
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Bardzo dobra technika do zastosowania podczas pracy w grupach. S¹dzê, ¿e
o wiele lepsza, ni¿ próba zwrócenia uwagi przez podniesienie g³osu. M³odzie¿
uczy siê przy okazji obserwacji klasy i nawet podczas pracy w grupach zwraca
uwagê na inne osoby.

Jadwiga Kubat
nauczycielka matematyki i informatyki Gimnazjum w Zadro¿u
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13. Jak uczyæ samodzielnego myœlenia?

Myœlenie jest wspania³¹ drog¹ do m¹droœci. To dziêki myœleniu potrafimy ³¹-
czyæ oderwane fakty w ca³oœæ. Dziêki myœleniu jesteœmy w stanie sterowaæ w³a-
sn¹ uwag¹ i ¿yæ w sposób œwiadomy. Metody opisane w tym rozdziale stymuluj¹
rozwijanie umiejêtnoœci myœlenia. Nale¿y do nich równie¿ opisana wczeœniej
(2.3.) metoda zdañ podsumowuj¹cych.

Metoda 13.1. Uporz¹dkuj
Opis. Porz¹dkowanie elementów wed³ug okreœlonych kategorii.
Cel. Æwiczenie umiejêtnoœci krytycznego myœlenia.

Oto kilka przyk³adów zadañ, polegaj¹cych na porz¹dkowaniu:
• wymienione artyku³y spo¿ywcze podziel na dwie grupy w zale¿noœci od ich

wartoœci kalorycznej;
• w podanych wyrazach wyszukaj synonimy i po³¹cz je w pary;
• zaznacz, które ze zwierz¹t przedstawionych na ilustracji nale¿¹ do miêso¿er-

nych;
• odszukaj i wska¿ metafory wystêpuj¹ce w tym opowiadaniu;
• zbierz na jedn¹ kupkê klocki, które nie s¹ ani ¿ó³te, ani czerwone;
• poœród podanych liczb odszukaj i podkreœl liczby pierwsze.

Uczniowie bardziej anga¿uj¹ siê w tego rodzaju æwiczenia, jeœli mog¹ przy
tym wykonywaæ jakieœ czynnoœci manualne1. Z tego wzglêdu warto przygoto-
waæ w stosowne pomoce.

1 Grace Pilon, zob. przypis s. 13.
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Podziel na kategorie 153

Podzieli³am klasê na 7 trzyosobowych zespo³ów. Ka¿dy zespó³ wybra³ pañ-
stwa lub grupy pañstw, nad którymi chcia³ pracowaæ. Rozda³am zespo³om
szary papier oraz na kartkach zestaw osiemdziesiêciu piêciu informacji, do-
tycz¹cych omówionych pañstw. Zadaniem zespo³u by³o wybranie informacji,
dotycz¹cych jednego pañstwa lub grupy pañstw, np. fiordy, Amundsen, ropa

naftowa – pañstwa skandynawskie. Wybrane kartki uczniowie naklejali na szary papier.
Praca przebiega³a doœæ sprawnie i po 15 minutach wiêkszoœæ grup zakoñczy³a swoje zada-
nia. Nie wszystkie informacje uczniowie potrafili przyporz¹dkowaæ. Niektóre nie pojawi³y
siê na plakatach, np. nazwiska artystów czy trudniejsze okreœlenia z geologii. Wyjaœni³am
ich znaczenie. Myœlê, ¿e nawet je¿eli uczeñ przyszed³ na lekcjê nieprzygotowany, to wielo-
krotne czytanie i porz¹dkowanie informacji poszerzy³o jego wiedzê na temat omawianych
pañstw.

Ma³gorzata Statkiewicz
nauczycielka geografii w Gimnazjum nr 5 w Koszalinie

Podzieli³am klasê na 7 trzyosobowych zespo³ów. Ka¿dy zespó³ wybra³ pañ-
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szary papier oraz na kartkach zestaw osiemdziesiêciu piêciu informacji, do-
tycz¹cych omówionych pañstw. Zadaniem zespo³u by³o wybranie informacji,
dotycz¹cych jednego pañstwa lub grupy pañstw, np. fiordy, Amundsen, ropa
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Praca przebiega³a doœæ sprawnie i po 15 minutach wiêkszoœæ grup zakoñczy³a swoje zada-
nia. Nie wszystkie informacje uczniowie potrafili przyporz¹dkowaæ. Niektóre nie pojawi³y
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krotne czytanie i porz¹dkowanie informacji poszerzy³o jego wiedzê na temat omawianych
pañstw.

Ma³gorzata Statkiewicz
nauczycielka geografii w Gimnazjum nr 5 w Koszalinie

Na pocz¹tku lekcji uczniowie podzielili siê na ma³e grupy (3 – 4 osoby).
Wszystkie zespo³y otrzyma³y ode mnie materia³y do pracy, której celem by³o
uporz¹dkowanie informacji dotycz¹cych epok literackich i umieszczenie ich
w tabeli; np. do has³a romantyzm nale¿a³o dodaæ nazwiska m.in. A. Mickie-
wicza, J. S³owackiego i C. Norwida, daty 1822–1864, fragment (opatrzony

dat¹ powstania) utworu pt. ŒwiteŸ, itd. Po wykonaniu zadania porównaliœmy efekty pracy
i wspólnie poprawiliœmy b³êdy. To by³o trudne zadanie. Uczniowie mozolnie próbowali
po³¹czyæ w ca³oœæ „puzzle” informacji i stworzyæ z nich obrazy epok literackich. Delikatnie
przyklejali plansze do papieru, tak aby móc je jeszcze, w razie potrzeby, przenieœæ w inne
miejsce. Dyskutowali przy tym za¿arcie. W tych sporach widzia³am du¿e zaanga¿owanie.

Anna Ptak
nauczycielka jêzyka polskiego w Gimnazjum nr 5 w Koszlinie
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Anna Ptak
nauczycielka jêzyka polskiego w Gimnazjum nr 5 w Koszlinie

Metoda 13.2. Podziel na kategorie
Opis. Uczniowie samodzielnie odkrywaj¹ zasady, wed³ug których mo¿na podzieliæ zbiór
elementów.
Cel. Æwiczenie umiejêtnoœci krytycznego myœlenia.

Metoda ta wymaga wiêkszego zastanowienia, poniewa¿ uczniowie najpierw
musz¹ sami stworzyæ kategorie, czyli ustaliæ kryteria, wed³ug których ze zbioru
elementów mo¿na wyodrêbniæ elementy tej samej kategorii. Na przyk³ad dla
podanych wyrazów o trudnej pisowni, ustalaj¹ kategorie: rzeczowniki, czasow-
niki, przymiotniki, itp., a nastêpnie grupuj¹ s³owa. Metodê tê mo¿na stosowaæ
w ka¿dej dziedzinie wiedzy. Oto przyk³ady.

Pogrupuj w kategorie:
• bitwy kampanii napoleoñskiej (np. wygrane i przegrane);
• przedmioty le¿¹ce na ³awce (np. papierowe i plastikowe);
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• wyrazy o trudnej pisowni (np. z „rz” niewymiennym i z „rz” wymiennym);
• rzeki w Polsce (np. górskie i nizinne).

Metoda 13.3. Czym siê ró¿ni¹?
Opis. Znajdowanie ró¿nic miêdzy dwoma lub trzema obiektami.
Cel. Æwiczenie spostrzegawczoœci i umiejêtnoœci ró¿nicowania.

Zadaniem uczniów jest wskazanie cech, którymi ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ dwa
lub trzy obiekty (przedmioty, zjawiska, pojêcia, itp.). Umiejêtnoœæ tê mo¿na æwi-
czyæ przy okazji nauczania ró¿nych przedmiotów. Oto kilka moich propozycji.

Na czym polega ró¿nica miêdzy:
j ê zyk po l sk i
• przecinkiem i œrednikiem;
• opowiadaniem i dowcipem;
• Mickiewiczem i panem Twardowskim;
• zaimkiem i rzeczownikiem;
• pismem urzêdowym i notatk¹;
• zdaniem pojedynczym i z³o¿onym;

nauk i spo ³ e czne
• spo³eczeñstwem i krajem;
• przywódc¹ i premierem;
• prawodawstwem i prawodawc¹;
• traktatem i pokojem;
• ekologi¹ i œrodowiskiem;
• wolnymi wyborami i tajnym g³osowaniem;

ró¿ne
• zaskoczeniem i zachwytem;
• zegarem i kalendarzem;
• domem i budynkiem;
• temperatur¹ i zimnem;
• u³amkiem zwyk³ym i dziesiêtnym;
• proœb¹ i pytaniem;
• opini¹ i wnioskiem;
• ¿yczeniem i nadziej¹;
• s³oniem i pude³kiem herbatników;
• kwadratem i prostok¹tem;
• parowaniem i poceniem siê;
• natchnieniem i skupieniem;
• smutnym i pogr¹¿onym w bólu;
• gotowaniem i pieczeniem;
• kapitalizmem i wolnym rynkiem;
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• sprytem i inteligencj¹;
• mokrym i przemoczonym.

Metoda 13.4. Na czym polega podobieñstwo?
Opis. Wskazywanie tych elementów i cech, które w obiektach s¹ takie same.
Cel. Æwiczenie spostrzegawczoœci i umiejêtnoœci ró¿nicowania.

Metoda ta polega na porównywaniu obiektów (przedmiotów, zjawisk, po-
jêæ, itp.) w celu odnalezienia cech wspólnych. Na pocz¹tek nale¿y podaæ przy-
k³ady proste, w rodzaju:
• podmiot i orzeczenie;
• jezioro i staw;
• fraszka i limeryk;
• skarbonka i bank;
• narcyz i d¹b.

Mo¿na w tym celu wykorzystaæ przyk³ady podane w metodzie 13.3. Istot-
nym utrudnieniem bêdzie dobranie takich obiektów, które s¹ do siebie bardzo
niepodobne, na przyk³ad:
• jedna piosenka i jedna zebra;
• litr i butelka;
• czwartek i S³oñce;
• erozja ska³ i dzielenie liczb;
• kapitalizacja odsetek i pr¹d elektryczny;
• gazety i uprzejmoœæ.

Metodê na czym polega podobieñstwo wykorzystujê bardzo czêsto na
swoich lekcjach, poniewa¿ jest ona form¹ posumowania i sprawdzenia wie-
dzy zdobytej na lekcji. Tym razem zrobi³am tabelkê, w której uczniowie sami
wpisywali podobieñstwa i ró¿nice. Oczywiste by³o, którzy uczniowie uwa¿ali
na lekcji. Stosujê te¿ przy tej metodzie podzia³ klasy na rzêdy; ka¿dy z nich

stara siê znaleŸæ najwiêcej ró¿nic i podobieñstw.
Danuta Dziura

nauczycielka fizyki i informatyki w Zespole Szkó³ im. Œniedeckiego w ¯arowie
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Rozda³am ka¿demu uczniowi zestaw 14 karteczek: na siedmiu by³o pytanie
typu Spielst du Fangen? na pozosta³ych – odpowiedzi twierdz¹ce lub prze-
cz¹ce. Poleci³am, by ka¿de dziecko u³o¿y³o karteczki parami, aby powsta³y
króciutkie dialogi. Czêœæ uczniów wykona³a zadanie bardzo szybko, inni mieli
z tym k³opoty. Tych, którzy skoñczyli i nie mieli b³êdów, poprosi³am, ¿eby

pomogli kolegom. Nastêpnie odczytaliœmy dialogi parami i dzieci wklei³y karteczki do
zeszytów. Powiedzia³am, aby w ka¿dym zdaniu znaleŸli wyraz okreœlaj¹cy czynnoœæ i pod-
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kreœlili go. Na tablicy zapisa³am jeden przyk³ad. To zadanie uczniowie wykonali bez trudu.
Zapyta³am: Czym ró¿ni¹ siê te wyrazy? Dopiero po chwili uczniowie wskazali konkretne
koñcówki. Zada³am pytanie: Jak s¹dzicie, dlaczego te wyrazy ró¿ni¹ siê? A jak jest w na-
szym jêzyku? To te¿ nie by³o ³atwe, choæ dwóch uczniów prawie natychmiast powiedzia³o
mi po cichu prawid³ow¹ odpowiedŸ. Niektórzy uczniowie w klasie nie wyci¹gnêli wnio-
sków samodzielnie. Ró¿nego rodzaju uk³adanki s¹ czêst¹ form¹ pracy na moich lekcjach.
Uczniowie je lubi¹ – szczególnie wszelkiego rodzaju pomoce wykonane przez nauczy-
ciela. Chêtnie dopasowuj¹ ró¿ne elementy, grupuj¹ wyrazy pokrewne lub odnosz¹ce siê
do jakiegoœ tematu.

Ewa Borgosz
nauczycielka jêzyka niemieckiego w SSO nr 11 w Warszawie
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Ewa Borgosz
nauczycielka jêzyka niemieckiego w SSO nr 11 w Warszawie

Trzy dni przed planowan¹ lekcj¹ w klasie V poprosi³am piêciu swoich uczniów
o wykonanie planszy przedstawiaj¹cej klasyfikacjê czworok¹tów. Zawiesiliœmy
j¹ nad tablic¹ w widocznym miejscu, jeden dzieñ przed planowan¹ lekcj¹.
Podczas lekcji uczniowie, patrz¹c na planszê, mieli za zadanie dostrzec cechy
podobne i ró¿ni¹ce dane figury. W ten sposób uczniowie poznali powi¹zania

miêdzy czworok¹tami.
Dysponujemy w pracowni modelami figur p³askich. Poprosi³am kilku uczniów w ³awkach,
aby wstali i podnieœli wysoko do góry figurê, któr¹ ode mnie otrzymali. Reszta mia³a za
zadanie przy³¹czyæ do odpowiedniej grupy czworok¹tów figurê trzyman¹ przez kolegê.
PóŸniej poprosi³am kilku uczniów na œrodek. Ka¿dy otrzyma³ do rêki inny czworok¹t. Figurê
tê musia³ schowaæ za siebie, nie ogl¹daj¹c jej przedtem i obrócony ty³em do klasy, dotykaj¹c
palcami, musia³ zgadn¹æ, jak¹ figurê trzyma. Klasa widzia³a tê figurê. Jej zadaniem by³o
odpowiedzieæ na pytanie, do jakiej klasy czworok¹tów j¹ zaliczamy.

Dorota Sochacka
nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 10 w Bêdzinie
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Metoda 13.5. Streszczenia
Opis. Uczniowie robi¹ streszczenia zadanego materia³u.
Cel. Æwiczenie umiejêtnoœci myœlenia w kategoriach ogólnych.

Streszczenie zmusza do myœlenia – trzeba zastanowiæ siê nad ca³oœci¹ i po-
dzieliæ informacje na wa¿ne i mniej wa¿ne.

Oto kilka propozycji. Poproœ uczniów, aby:
• streœcili opowiadanie przy u¿yciu najwy¿ej 30 s³ów;
• opisali dokonania Edisona w nie wiêcej ni¿ 50 s³owach;
• narysowali schemat dzia³ania jakiegoœ urz¹dzenia;
• przedstawili krótko argumenty „za” i „przeciw” przyst¹pieniu Polski do Unii

Europejskiej;
• wskazali podstawowe pojêcia w omówionym temacie;
• podsumowali to, czego nauczyli siê do tej pory o zwi¹zkach chemicznych.
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Metoda 13.5. Streszczenia
Opis. Uczniowie robi¹ streszczenia zadanego materia³u.
Cel. Æwiczenie umiejêtnoœci myœlenia w kategoriach ogólnych.

Streszczenie zmusza do myœlenia – trzeba zastanowiæ siê nad ca³oœci¹ i po-
dzieliæ informacje na wa¿ne i mniej wa¿ne.

Oto kilka propozycji. Poproœ uczniów, aby:
• streœcili opowiadanie przy u¿yciu najwy¿ej 30 s³ów;
• opisali dokonania Edisona w nie wiêcej ni¿ 50 s³owach;
• narysowali schemat dzia³ania jakiegoœ urz¹dzenia;
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Europejskiej;
• wskazali podstawowe pojêcia w omówionym temacie;
• podsumowali to, czego nauczyli siê do tej pory o zwi¹zkach chemicznych.
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Metodê t¹ mo¿na stosowaæ na wszystkich przedmiotach zarówno podczas
uczenia, jak i przy podsumowaniu. Dodatkowo uczeñ nabiera przydatnych
umiejêtnoœci robienia notatek i konspektów.

Zaproponowa³am uczniom, aby zrobili krótkie streszczenie dzia³u, wypi-
suj¹c najwa¿niejsze wzory i wiadomoœci. Podzieli³am w tym celu klasê na
cztery grupy. W ka¿dej grupie uczniowie robili streszczenie na du¿ym arkuszu
papieru; ograniczy³am czas do 10 minut. Po up³ywie tego czasu grupy wymie-
nia³y swoje prace i na streszczeniach innych grup dopisywa³y to, czego, ich

zdaniem, brakowa³o (musieli przy tym jeszcze raz wszystko przeczytaæ). Po uzupe³nieniu
streszczeñ przez wszystkie grupy otrzymaliœmy cztery plansze, które przypiê³am na tablicy.
Rozwi¹zywanie zadañ przebiega³o póŸniej szybko i nie by³o z nimi wiêkszych k³opotów.

Magdalena Król
nauczycielka matematyki w ZSP nr 5 w Kroœnie
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nauczycielka matematyki w ZSP nr 5 w Kroœnie

Metoda streszczenie zosta³a przeze mnie wykorzystana na lekcji historii
w klasie pierwszej. Temat lekcji dotyczy³ odbudowy i zjednoczenia ziem pol-
skich po okresie rozbicia dzielnicowego. Jest to zagadnienie doœæ obszerne
i dlatego zdecydowa³am siê na zastosowanie tej metody. Uczniowie opieraj¹c
siê na podrêczniku oraz tekstach Ÿród³owych, samodzielnie poznawali fakty,

dokonywali ich oceny oraz hierarchizacji.
¯eby napisaæ streszczenie trzeba zapoznaæ siê z ca³oœci¹ zagadnienia, podzieliæ wiadomo-
œci na wa¿ne i mniej wa¿ne. Dodatkowo uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ kszta³towaæ umie-
jêtnoœæ sporz¹dzania notatek. Je¿eli dokonamy ograniczeñ, aby streszczenie zmieœci³o siê
w kilkudziesiêciu s³owach, to uczymy uczniów udzielania zwiêz³ych, konkretnych odpo-
wiedzi, co stanowi jeden z wymogów nowej matury.

Marta Wierdak-Ró¿
nauczycielka historii i WOS w ZSP nr 5 w Kroœnie
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nauczycielka historii i WOS w ZSP nr 5 w Kroœnie

Metoda 13.6. Spróbuj przewidzieæ
Opis. Uczniowie staraj¹ siê przewidzieæ dalszy rozwój wypadków.
Cel. Æwiczenie umiejêtnoœci przewidywania.

Metoda jest bardzo prosta – nauczyciel prosi uczniów, by spróbowali prze-
widzieæ na przyk³ad: przybli¿ony wynik zadania matematycznego, przebieg
doœwiadczenia chemicznego, treœæ nastêpnego rozdzia³u powieœci, zakoñczenie
filmu, itp. Mo¿na te¿ poprosiæ uczniów, by zastanowili siê nad kilkoma ewentu-
alnoœciami i ocenili, które, ich zdaniem, s¹ najbardziej prawdopodobne, a które
najbardziej im siê podobaj¹, na przyk³ad:
• Rozmawialiœmy o ró¿nych sposobach rozprowadzania gazetki szkolnej. Który sposób

zaowocuje najwiêkszym jej czytaniem? A który w drugiej kolejnoœci? Uporz¹dkujcie
zg³aszane pomys³y.
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• Rozwa¿aliœmy, co by by³o, gdyby jedyne si³y policyjne na œwiecie nale¿a³y do ONZ.
Wymieñcie przewidywane skutki. Potem ponumerujcie je po kolei, zaczynaj¹c od
najbardziej prawdopodobnych.

Metodê spróbuj przewidzieæ zastosowa³am kilkakrotnie w ci¹gu lekcji. Po
raz pierwszy przy okazji omawiania sposobu obliczania objêtoœci ostros³u-
pów. Uczniowie, maj¹c modele graniastos³upa i ostros³upa, mieli przewidzieæ,
a póŸniej sprawdziæ, ile razy nale¿y nabraæ wody naczyniem w kszta³cie ostro-
s³upa, aby wype³niæ ni¹ naczynie w kszta³cie graniastos³upa; oczywiœcie oby-

dwa modele mia³y tê sam¹ podstawê i wysokoœæ. Kolejny raz zastosowa³am tê metodê
przy rozwi¹zywaniu zadañ z podrêcznika. Zastanawialiœmy siê, czy ostros³up o objêtoœci
1 dm3 i polu podstawy 1 cm2 jest wy¿szy od najwy¿szego ucznia w naszej klasie. Przewidy-
waliœmy te¿, czy murem z granitu u¿ytego do budowy piramidy Cheopsa mo¿na by opasaæ
ca³¹ Polskê. Uczniowie w przypadku zadania dotycz¹cego wysokoœci graniastos³upa prze-
widzieli, ¿e bêdzie on wy¿szy od nich, ale wynik zadania ich zaskoczy³ (nie spodziewali
siê, ¿e taki ostros³up ma a¿ trzydzieœci metrów wysokoœci). Zadanie dotycz¹ce piramidy
Cheopsa spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem. Byli zaskoczeni ogromem tej budowli,
zdania na temat odpowiedzi na pytanie by³y podzielone, wiêc tym chêtniej zabrali siê do
rozwi¹zania zadañ, ¿eby sprawdziæ, czy mieli racjê.

Wioletta Waligóra
nauczycielka matematyki w Zespole Szkól nr 3 w Koœcianie
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rozwi¹zania zadañ, ¿eby sprawdziæ, czy mieli racjê.

Wioletta Waligóra
nauczycielka matematyki w Zespole Szkól nr 3 w Koœcianie

Metoda 13.7. Jak mo¿na wyt³umaczyæ?
Opis. Uczniowie próbuj¹ wyt³umaczyæ dane zjawisko lub wydarzenie.
Cel. Æwiczenie rozumowania przyczynowo-skutkowego.

Metoda ta ma na celu wyrobienie nawyku zastanawiania siê nad zale¿noœci¹
miêdzy przyczyn¹ i skutkiem. Oto kilka przyk³adów poleceñ dla uczniów:
• jakie czynniki maj¹ wp³yw na to, ¿e woda zaczyna wrzeæ?
• jakie czynniki doprowadzi³y do wybuchu II wojny œwiatowej?
• jakie mog¹ byæ powody t³oku na ulicach i drogach?
• jakie mog¹ byæ przyczyny popularnoœci wœród polskiej m³odzie¿y ksi¹¿ek

Williama Whartona?
• jaka jest przyczyna tego, ¿e wykres naszej funkcji le¿y nad osi¹ „x”?

Nale¿y tu podkreœliæ ró¿nicê miêdzy pytaniem „dlaczego?” i pytaniem o przy-
czyny. Pytanie „dlaczego” mo¿e sugerowaæ mo¿liwoœæ pe³nego wyt³umaczenia
jakiegoœ zjawiska i prowokowaæ do szukania ³atwych odpowiedzi. Na przyk³ad
na pytanie: Dlaczego woda wrze? – mo¿na odpowiedzieæ: poniewa¿ do czajnika do-
p³ywa ciep³o; poniewa¿ wzros³a temperatura; bo chcia³em zagotowaæ wodê. ¯adna z tych
odpowiedzi – jakkolwiek s¹ one w jakimœ sensie prawid³owe – nie mówi nic
o istocie zjawiska wrzenia. Pytanie o czynniki, mog¹ce mieæ wp³yw na jakieœ zja-
wisko czy wydarzenie, ma charakter otwarty i sk³ania do poszukiwania ró¿nych
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• Rozwa¿aliœmy, co by by³o, gdyby jedyne si³y policyjne na œwiecie nale¿a³y do ONZ.
Wymieñcie przewidywane skutki. Potem ponumerujcie je po kolei, zaczynaj¹c od
najbardziej prawdopodobnych.

Metodê spróbuj przewidzieæ zastosowa³am kilkakrotnie w ci¹gu lekcji. Po
raz pierwszy przy okazji omawiania sposobu obliczania objêtoœci ostros³u-
pów. Uczniowie, maj¹c modele graniastos³upa i ostros³upa, mieli przewidzieæ,
a póŸniej sprawdziæ, ile razy nale¿y nabraæ wody naczyniem w kszta³cie ostro-
s³upa, aby wype³niæ ni¹ naczynie w kszta³cie graniastos³upa; oczywiœcie oby-

dwa modele mia³y tê sam¹ podstawê i wysokoœæ. Kolejny raz zastosowa³am tê metodê
przy rozwi¹zywaniu zadañ z podrêcznika. Zastanawialiœmy siê, czy ostros³up o objêtoœci
1 dm3 i polu podstawy 1 cm2 jest wy¿szy od najwy¿szego ucznia w naszej klasie. Przewidy-
waliœmy te¿, czy murem z granitu u¿ytego do budowy piramidy Cheopsa mo¿na by opasaæ
ca³¹ Polskê. Uczniowie w przypadku zadania dotycz¹cego wysokoœci graniastos³upa prze-
widzieli, ¿e bêdzie on wy¿szy od nich, ale wynik zadania ich zaskoczy³ (nie spodziewali
siê, ¿e taki ostros³up ma a¿ trzydzieœci metrów wysokoœci). Zadanie dotycz¹ce piramidy
Cheopsa spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem. Byli zaskoczeni ogromem tej budowli,
zdania na temat odpowiedzi na pytanie by³y podzielone, wiêc tym chêtniej zabrali siê do
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• jaka jest przyczyna tego, ¿e wykres naszej funkcji le¿y nad osi¹ „x”?

Nale¿y tu podkreœliæ ró¿nicê miêdzy pytaniem „dlaczego?” i pytaniem o przy-
czyny. Pytanie „dlaczego” mo¿e sugerowaæ mo¿liwoœæ pe³nego wyt³umaczenia
jakiegoœ zjawiska i prowokowaæ do szukania ³atwych odpowiedzi. Na przyk³ad
na pytanie: Dlaczego woda wrze? – mo¿na odpowiedzieæ: poniewa¿ do czajnika do-
p³ywa ciep³o; poniewa¿ wzros³a temperatura; bo chcia³em zagotowaæ wodê. ¯adna z tych
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wisko czy wydarzenie, ma charakter otwarty i sk³ania do poszukiwania ró¿nych
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przyczyn oraz krytycznego ich weryfikowania. Z tego wzglêdu zamiast pytania
„dlaczego” polecam pytania w rodzaju: Czy potrafisz podaæ niektóre przyczyny…? Ja-
kie czynniki mog¹ t³umaczyæ…? Czy masz jakieœ wyjaœnienie…? Czy potrafisz wymieniæ
g³ówne przyczyny…? Czym mo¿na wyt³umaczyæ…?

Tematem lekcji w II klasie by³o: Po co mamy konstytucjê? Za pomoc¹ burzy
mózgów zebraliœmy wszystkie propozycje odpowiedzi na pytanie. Zauwa¿y-
³am, ¿e propozycje uczniów mo¿na podzieliæ na dwie grupy zagadnieñ: ³ad
w pañstwie i organizacja w³adz oraz prawa obywateli. Zapyta³am uczniów:
Jakie powinny byæ zatem podstawowe zasady ustrojów konstytucyjnych, aby

pogodziæ interesy obywateli z uprawnieniami w³adz? Po otrzymaniu odpowiedzi, podzie-
li³am uczniów na trzyosobowe grupy, w których szukali odpowiedzi na pytanie: Jakie
funkcje pe³ni konstytucja?
Metodê jak mo¿na wyt³umaczyæ? zastosowa³am na lekcji trzy razy. Podzieli³am treœæ
lekcji na czêœci, do ka¿dej dostosowuj¹c pytanie tak, aby odpowiedŸ wymaga³a szukania
ró¿nych przyczyn, weryfikowania ich podczas dyskusji na forum klasy.

Joanna Piskorska-Gomoliszek
nauczycielka WOS w Liceum Ogólnokszta³c¹cym nr 1 w Legnicy
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pogodziæ interesy obywateli z uprawnieniami w³adz? Po otrzymaniu odpowiedzi, podzie-
li³am uczniów na trzyosobowe grupy, w których szukali odpowiedzi na pytanie: Jakie
funkcje pe³ni konstytucja?
Metodê jak mo¿na wyt³umaczyæ? zastosowa³am na lekcji trzy razy. Podzieli³am treœæ
lekcji na czêœci, do ka¿dej dostosowuj¹c pytanie tak, aby odpowiedŸ wymaga³a szukania
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Metoda 13.8. Rozwi¹¿ problem
Opis. Dysponuj¹c pewnym zasobem informacji, uczniowie szukaj¹ optymalnego rozwi¹za-
nia.
Cel. Æwiczenie umiejêtnoœci rozwi¹zywania problemów.

Stopieñ trudnoœci tego rodzaju zadañ zale¿y od iloœci informacji, którymi
dysponuj¹ uczniowie, niezbêdnych do rozwi¹zania problemu. Oto kilka przy-
k³adowych kwestii:
• Przedstaw uczniom potrzeby ¿ywieniowe trzech ró¿nych psów oraz koszt

i wartoœæ od¿ywcz¹ czterech ró¿nych rodzajów karmy dla psów. Postaw py-
tanie: na jakiego psa powinna zdecydowaæ siê osoba, która mo¿e przeznaczyæ
na jego utrzymanie 70 z³ miesiêcznie?

• Przeka¿ podstawowe informacje o osobie, która próbuje znaleŸæ pracê. Zadaj
pytania: co jeszcze chcia³byœ wiedzieæ, ¿eby pomóc jej w poszukiwaniu pracy? jaki plan
dzia³ania byœ jej poleca³? jakie czynniki mog³yby, twoim zdaniem, utrudniæ realizacjê
tego planu?

• Podaj uczniom do rozwi¹zania zadanie dotycz¹ce ich samych; na przyk³ad:
w jaki sposób, pracuj¹c w grupach, mo¿na lepiej wykorzystaæ czas? jak mo¿na by
sprawniej sprawdzaæ obecnoœæ na lekcji? co mo¿emy zrobiæ, ¿eby nie traciæ zbyt wiele
czasu na ogl¹danie telewizji?
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Zwróci³am siê do uczniów z pytaniem: dlaczego nie czytaj¹ ksi¹¿ek? Prosi³am
o szczere, krótkie wypowiedzi. Wszystkie by³y zapisywane na tablicy wokó³ ha-
s³a: Nie lubiê czytaæ, bo... Nie ingerowa³am w pomys³y, uczniowie zapisywali
wszystkie swoje propozycje, tak¿e takie jak: bo to strata czasu, bo szkoda mi
wzroku. Dopiero po wyczerpaniu pomys³ów zwróci³am siê do uczniów, którzy

lubi¹ czytaæ, z proœb¹ o ustosunkowanie siê do podanych argumentów oraz o przed-
stawienie rzeczowych kontrargumentów, które równie¿ zapisywaliœmy przy haœle: Warto
czytaæ, poniewa¿... Zwraca³am uwagê, aby uczniowie nie ograniczali siê do powszechnie
znanych argumentów, lecz siêgali do w³asnych doœwiadczeñ, na przyk³ad do ulubionych
ksi¹¿ek. Dziêki temu – oprócz czêsto powtarzanych argumentów w rodzaju: bo to roz-
wija wyobraŸniê, bo przy okazji uczê siê ortografii, pojawi³y siê ciekawsze pomys³y: bo
mo¿na na jakiœ czas przenieœæ siê w zupe³nie inny œwiat, bo mo¿na w wyobraŸni prze¿y-
waæ przygody, które nie mog³yby siê przydarzyæ w rzeczywistoœci. Trzecie pytanie, zadane
klasie brzmia³o: Jak skutecznie zachêciæ do czytania ksi¹¿ek? Pojawia³y siê bardzo ró¿ne
odpowiedzi, nie wszystkie ciekawe, ale ja nie zak³ada³am, ¿e znajdziemy rozwi¹zanie tej
kwestii, lecz ¿e uczniowie zastanowi¹ siê nad ni¹, bêd¹ szukaæ rozwi¹zania, uczyæ siê
argumentowaæ. Praca domowa polega³a na przygotowaniu w formie has³a reklamowego,
wiersza lub plakatu dowcipnej, ciekawej zachêty do czytania ksi¹¿ek.

Ewa Ciê¿ar
nauczycielka jêzyka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostro³êce
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Uczniowie otrzymali zadanie na kartce – s¹ sprzedawcami w sklepie kompute-
rowym, przychodzi do nich klient, który chce kupiæ komputer dla ca³ej rodziny.
Klient opisuje, w jakim celu cz³onkowie rodziny bêd¹ korzystali z komputera.
Uczniowie dostali kopertê z nazwami elementów zestawu komputerowego
wraz z ich cen¹, karton, klej, no¿yczki; mogli te¿ pos³ugiwaæ siê kalkulatorem

komputerowym. Ich zadaniem by³o umieszczenie na planszy tych elementów zestawu
komputerowego, które s¹ niezbêdne a ich cena nie przekracza kwoty przeznaczonej na
zakup sprzêtu przez klienta.
Uczniowie klasy IV maj¹ ju¿ wystarczaj¹co du¿o wiedzy na temat sprzêtu komputerowego,
¿eby poszukaæ optymalnego rozwi¹zania, to znaczy zaspokoiæ wymagania klienta sklepu
komputerowego. Metoda rozwi¹¿ problem pocz¹tkowo wydaje siê uczniom trudna,
poniewa¿ zmusza ich do samodzielnego myœlenia i szukania rozstrzygniêæ w nietypowych
sytuacjach. Uczniowie jednak bardzo szybko anga¿uj¹ siê w rozwi¹zywanie zadania. Uru-
chamiaj¹ siê wtedy wspania³e mechanizmy pracy na lekcji: wspó³praca, komunikowanie
siê, dyskusja, polemika, podzia³ zadañ w grupie, optymalne organizowanie stanowiska
pracy.

Iwona Janiuk
nauczycielka informatyki w Szkole Podstawowej nr 20 Fundacji Szkolnej w Warszawie
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Uczniowie otrzymali zadanie na kartce – s¹ sprzedawcami w sklepie kompute-
rowym, przychodzi do nich klient, który chce kupiæ komputer dla ca³ej rodziny.
Klient opisuje, w jakim celu cz³onkowie rodziny bêd¹ korzystali z komputera.
Uczniowie dostali kopertê z nazwami elementów zestawu komputerowego
wraz z ich cen¹, karton, klej, no¿yczki; mogli te¿ pos³ugiwaæ siê kalkulatorem

komputerowym. Ich zadaniem by³o umieszczenie na planszy tych elementów zestawu
komputerowego, które s¹ niezbêdne a ich cena nie przekracza kwoty przeznaczonej na
zakup sprzêtu przez klienta.
Uczniowie klasy IV maj¹ ju¿ wystarczaj¹co du¿o wiedzy na temat sprzêtu komputerowego,
¿eby poszukaæ optymalnego rozwi¹zania, to znaczy zaspokoiæ wymagania klienta sklepu
komputerowego. Metoda rozwi¹¿ problem pocz¹tkowo wydaje siê uczniom trudna,
poniewa¿ zmusza ich do samodzielnego myœlenia i szukania rozstrzygniêæ w nietypowych
sytuacjach. Uczniowie jednak bardzo szybko anga¿uj¹ siê w rozwi¹zywanie zadania. Uru-
chamiaj¹ siê wtedy wspania³e mechanizmy pracy na lekcji: wspó³praca, komunikowanie
siê, dyskusja, polemika, podzia³ zadañ w grupie, optymalne organizowanie stanowiska
pracy.
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Metoda 13.9. Burza mózgów
Opis. Grupa zastanawia siê nad zadanym tematem w sposób otwarty i zapisuje wszystkie
pomys³y rozwi¹zania, bez oceniania ich realnoœci.
Cel. Æwiczenie umiejêtnoœci twórczego myœlenia.

Metoda ta najlepiej sprawdza siê w ma³ych lub œrednich grupach i polega
na zapisaniu, jak najwiêkszej liczby pomys³ów rozwi¹zania konkretnego zagad-
nienia, bez oceniania ich realnoœci. Podczas burzy mózgów nale¿y przestrzegaæ
nastêpuj¹cych zasad:
• Zapisuje siê wszystkie pomys³y, bez oceniania ich, krytykowania, wyœmie-

wania. Nawet te najbardziej nierealne mog¹ zainspirowaæ do znalezienia
dobrego rozwi¹zania.

• Wysoki poziom zaanga¿owania i szybkie tempo prowadz¹ do twórczych
pomys³ów. Jeœli pada bardzo du¿o pomys³ów, zapisywaæ je powinny dwie
osoby.

• Wszystkie pomys³y zapisuje siê w takim brzmieniu, w jakim zosta³y zg³o-
szone. Najwa¿niejsza jest otwartoœæ umys³u i sama idea. Ocenê i „szlifowanie”
pomys³ów przeprowadza siê na koñcu.
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Rozdział 1. 

Jak określić i przedstawić cele nauczania, 
śledzić postępy uczniów oraz świętować 

ich sukcesy?

Prawdopodobnie najbardziej podstawowym zagadnieniem, z jakim musi sobie 
poradzić nauczyciel, jest określenie i przedstawienie uczniom celów nauczania, 
śledzenie ich postępów i świętowanie sukcesów. Pierwsze pytanie Planu Działań 
Edukacyjnych obejmuje trzy odległe od siebie, ale silnie ze sobą połączone elementy: 
(1) określenie i przedstawienie celów nauczania, (2) śledzenie postępów uczniów 
i (3) świętowanie ich sukcesów. Stosunek tych elementów do siebie jest bardzo 
prosty, a sformułowanie celów i zapoznanie z nimi uczniów – najważniejsze. 
Należy określić czytelne cele dotyczące wiedzy i umiejętności, jeśli nauczanie ma 
odnieść skutek. Jednak samo określenie i przedstawienie celów nie wystarczy, by 
pozytywnie wpłynąć na proces nauczania. Chodzi także o to, by śledzić postę-
py uczniów odnoszące się do owych celów, co jest zupełnie naturalne i bardzo 
potrzebne. Ocena sukcesów nie powinna odbywać się dopiero po zakończeniu 
danego działu nauczania, ale już w trakcie jego realizacji. Wreszcie, jeśli każdy 
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uczeń poczyni pewne postępy, realizując jeden lub większą liczbę celów dydak-
tycznych, nauczyciel i uczniowie mogą docenić i uczcić swoje sukcesy.

W klasie

Zacznijmy od przyjrzenia się przykładowej sytuacji w klasie. Pan Hutchins 
rozpoczyna dział poświęcony Hiroszimie i Nagasaki od rozdania kartek z wy-
pisanymi na nich trzema celami nauczania związanymi z tym działem:

Cel 1.•  Uczniowie zrozumieją najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły 
do wyprodukowania bomby atomowej, zaczynając od opublikowania przez 
Einsteina teorii względności w 1905 roku, a kończąc na stworzeniu w 1945 
roku dwóch bomb atomowych – „Little Boy” i „Fat Man”.
Cel 2.•  Uczniowie zrozumieją najważniejsze czynniki, jakie wpłynęły na decyzję 
o użyciu broni atomowej w Hiroszimie i Nagasaki.
Cel 3. • Uczniowie zrozumieją wpływ, jaki na wynik II wojny światowej i na 
Japończyków miało użycie broni atomowej.

U dołu kartki znajduje się wolne miejsce, w którym uczniowie mogą wpisać 
swoje własne cele. By to ułatwić, pan Hutchins przeprowadza krótką dyskusję 
na forum klasy i prosi uczniów o wymienienie tych aspektów tematu, o których 
chcą się dowiedzieć więcej. Jeden z uczniów mówi: „Chcę dowiedzieć się więcej 
o japońskich samurajach”. Pan Hutchins wyjaśnia, że samuraje to wojownicy ze 
stuleci poprzedzających II wojnę światową, ale że duch samurajski z całą pew-
nością stanowił element stosunku Japończyków do walki. Mówi, że to świetny 
cel osobisty ucznia.

Dla każdego celu pan Hutchins tworzy tabele kryteriów oceniania1 pokazujące 
kolejne poziomy zrozumienia. Omawia każdy poziom z uczniami i wyjaśnia, 
że staną się one jaśniejsze w trakcie nauczania. Realizując temat, pan Hutchins 
określa postępy uczniów za pomocą kwizów, testów i mniej sformalizowanych 
form oceniania, np. dyskusji z uczniami. Każda ocena powiązana jest z kryteriami, 
które uczniowie otrzymali pierwszego dnia.

Na podstawie informacji zwrotnej na temat osiągania poszczególnych celów 
uczniowie zapisują własne postępy na wykresach. Początkowo niektórzy z nich 
są zawstydzeni swoimi wynikami plasującymi się w tabelce wokół wartości 1 i 2. 
Ale podczas realizowania tematu widzą oni, że ich wyniki na skali stopniowo 
się poprawiają. Wkrótce zdają sobie sprawę, że nawet jeśli zaczynają dany dział 
z wynikiem zerowym w odniesieniu do określonego celu, mogą go zakończyć 
z wynikiem w okolicach 4.

1 W oryginale użyto pojęcia „rubrics”, określającego tabele zawierające kryteria oceniania oraz 
poziomy osiągnięć dla poszczególnych kryteriów. W polskiej wersji używamy pojęcia „tabele 
oceniania” lub „tabele kryteriów oceniania”.
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Pod koniec realizacji tematu w zasadzie wszyscy uczniowie widzą, że zdobyli 

pewną wiedzę i umiejętności, mimo iż nie wszyscy kończą dział z takimi samymi 
wynikami. Każdy może świętować swój sukces. Omawiając postępy uczniów 
związane z kolejnymi celami, pan Hutchins wyraża uznanie dla tych, którzy 
poprawili się o jeden punkt na skali, tych, którzy otrzymali dwa punkty więcej 
itd. Pod koniec właściwie  każdy uczeń ma poczucie, że czegoś się nauczył.

Badania i teoria
Jak pokazał w czasie prowadzenia zajęć pan Hutchins, pytanie stanowiące 

tytuł tego rozdziału składa się z wielu elementów, a jednym z nich jest ustalanie 
celów. W tabeli 1.1 podsumowano wyniki kilku badań dotyczących określania 
celów.

Tabela 1.1
Wyniki badań nad wyznaczaniem celów

Badania Przedmiot badań 
Liczba 

zanalizowanych 
przypadków

Średni  
poziom 

skuteczności

Wzrost 
w punktach 

procentowych

Wise i Okey, 
1983 (a) 

Ogólna skutecz-
ność wyznaczania 
celów

3|25 1,37|0,48 41|18

Lipsey i Wilson, 
1993 (b)

Ogólna skutecz-
ność wyznaczania 
celów 

204 0,55 21

Walberg, 1999
Ogólna skutecz-
ność wyznaczania 
celów

21 0,40 16

(a) Podano dwa wyniki ze względu na sposób rejestrowania badanego skutku. Więcej informacji – patrz 
opracowanie Lipsey i Wilson, 1993.

(b) Ten przegląd zawiera szeroki wybór sposobów i kontekstów, w jakich można używać celów.

By zinterpretować wyniki badań, należy najpierw dobrze zrozumieć, czym 
jest poziom skuteczności. Krótko mówiąc, w tym tekście poziom skuteczności 
pokazuje, o ile lepszego (lub gorszego) średniego wyniku można się spodziewać 
w klasie, w której stosuje się określoną strategię, w porównaniu z klasami, w któ- 
rych taka strategia nie jest używana. W tabeli 1.1 przedstawiono trzy prace na 
ten temat wraz z podaniem przytaczanego w nich poziomu skuteczności. Każde 
z tych badań to syntetyczne studium zbierające wyniki innych prac badawczych. 
Na przykład Lipsey i Wilson (1993) przestudiowali treść 204 różnych raportów. 
Średni wynik poziomu skuteczności z tych 204 raportów to 0,55. Oznacza to, że 
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wśród 204 raportów, które przeanalizowali autorzy pracy, średni wynik w kla-
sach, w których stosowano wyznaczanie celów, był średnio o 0,55 odchylenia 
standardowego wyższy niż średni wynik w klasach, w których tej techniki nie 
stosowano. Być może najłatwiejszym sposobem interpretacji poziomu skutecz-
ności jest analiza ostatniej kolumny w tabeli 1.1, w której przedstawiono wzrost 
w punktach procentowych. U Lipseya i Wilsona średni poziom skuteczności wy-
nosi 0,55, a wzrost w punktach procentowych – 21. Oznacza to, że średni wynik 
w klasach, w których skutecznie wprowadzono wyznaczanie celów dydaktycznych, 
będzie o 21 punktów procentowych wyższy niż średni wynik w klasach, gdzie nie 
określono celów nauczania. (Bardziej szczegółowa dyskusja dotycząca poziomu 
skuteczności i jego interpretacji w: Marzano, Waters i McNulty, 2005).

Należy poczynić jeszcze jedną zasadniczą uwagę dotyczącą różnych po-
ziomów skuteczności, o których mowa w tym tekście – są to wartości średnie. 
Z 204 wielkości niektóre są dużo wyższe niż 0,55, a niektóre dużo niższe. Tak 
naprawdę niektóre mieszczą się poniżej zera, co wskazuje, że były i takie klasy 

Tabela 1.2
Wyniki badań nad informacją zwrotną

Badania Przedmiot badań
Liczba prze-

analizowanych 
przypadków

Średni 
poziom sku-

teczności

Wzrost 
w punktach 

procentowych

Bloom, 1976 Generalny wpływ 
informacji zwrotnej 8 1,47 43

Lysakowski 
i Walberg, 1981 (a)

Generalny wpływ 
informacji zwrotnej 39 1,15 37

Lysakowski 
i Walberg, 1982

Generalny wpływ 
informacji zwrotnej 94 0,97 33

Haller, Child 
i Walberg, 1988 (b)

Generalny wpływ 
informacji zwrotnej 115 0,71 26

Tennenbaum 
i Goldring, 1989

Generalny wpływ 
informacji zwrotnej 16 0,66 25

Bangert-Drowns, 
Kulik, Kulik 
i Morgan, 1991

Generalny wpływ 
informacji zwrotnej 58 0,26 10

Kumar, 1991(c) Generalny wpływ 
informacji zwrotnej 5 1,35 41

Walberg, 1999 Generalny wpływ 
informacji zwrotnej 20 0,94 33

Haas, 2005 Generalny wpływ 
informacji zwrotnej 19 0,55 21

(a) Przytoczone w pracy Fraser, Walberg, Welch i Hattie, 1987.
(b) Informacja zwrotna została potraktowana jako jedna ze strategii metakognitywnych.
(c) Czynnikiem zmiennym było zaangażowanie.
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bez wyznaczonych celów, które osiągały lepsze rezultaty niż te, w których takie 
cele określano. Tak niemal zawsze dzieje się z badaniami dotyczącymi strategii 
nauczania. Wielkości przytoczone w tabeli 1.1 mówią nam jedynie o tym, że 
wyznaczanie celów dydaktycznych generalnie poprawia proces nauczania. 
Nauczyciele muszą jednak pamiętać, że zarówno strategia określania celów, 
jak i wszystkie inne strategie opisane w tej książce muszą być przeprowadzone 
w odpowiedni sposób i we właściwym czasie, jeśli rzeczywiście mają przynieść 
efekt w postaci lepszych osiągnięć uczniów.

Jak można zauważyć, w scenariuszu zajęć pana Hutchinsa informacja zwrotna 
jest ściśle związana z wyznaczaniem celów. W tabeli 1.2 przedstawiono wyniki 
studiów nad informacją zwrotną.

Należy zwrócić uwagę, że dane w tabeli 1.2 wydają się nieco wyższe niż te 
z tabeli 1.1. Intuicyjnie czujemy, że to ma sens. Jasne wyznaczenie celów to do-
piero początek planu skutecznego nauczania. Informacja zwrotna mówi uczniom 
o ich postępach na drodze do wytyczonego celu. Wyznaczanie celów i informacja 
zwrotna stosowane jednocześnie prawdopodobnie dają dużo lepsze rezultaty 
niż każde z nich osobno. Tak naprawdę trudno byłoby stosować wartościową 
informację zwrotną bez jasno sformułowanych celów.

Z badaniami nad informacją zwrotną wiążą się badania nad ocenianiem kształ-
tującym. Nauczyciele stosują ocenianie kształtujące w trakcie nauki, kiedy ucznio-
wie zdobywają nową wiedzę lub uczą się nowych umiejętności. Oceny sumujące 
są z kolei stosowane przy zamykaniu jakiegoś etapu kształcenia, na przykład na 
koniec semestru lub roku szkolnego. Najważniejsze badania dotyczące oceniania 
kształtującego pokazują, że może to być jedna z najsilniejszych broni w arsenale 
nauczyciela. Black i William (1998) po przeanalizowaniu ponad 250 różnych badań 
tak opisują wpływ skutecznego stosowania oceniania kształtującego:

Przedstawiane tu wyniki pokazują wyraźnie, że ocenianie kształtujące poprawia wyniki 
kształcenia. Poprawa osiągnięć jest warta refleksji i, jak zanotowano wcześniej, należy 
do największych zmian na lepsze odnotowywanych w procesie dydaktycznym. Żeby to 
zilustrować, warto uświadomić sobie, jak duży jest poziom skuteczności wynoszący 0,7. 
Gdyby o tyle wzrósł średni wynik z matematyki krajów na średnim pod tym względem 
poziomie, jak Wielka Brytania, Nowa Zelandia czy Stany Zjednoczone, znalazłyby się one 
w pierwszej piątce, za Singapurem, Koreą Południową, Japonią i Hongkongiem (s. 61).

Jednym z najważniejszych odkryć na tym polu jest fakt, że częstotliwość sto-
sowania oceniania kształtującego jest związana z wynikami osiąganymi przez 
uczniów. Przedstawia to metaanaliza badań Bangert-Drowns, Kulik i Kulik (1991). 
W tabeli 1.3 przedstawiono analizę wyników 29 badań dotyczących częstotliwości 
oceniania.

Żeby poprawnie zinterpretować tabelę 1.3, musimy przyjąć, że sprawdza- 
my postępy określonego ucznia w trakcie 15-tygodniego kursu. (Dyskusję nad 
opracowaniem tej tabeli można znaleźć w: Marzano 2006, notka techniczna 2.2). 
W tabeli 1.3 przedstawiono postępy w nauce, jakich można się spodziewać przy 



18 Jak określić i przedstawić cele nauczania, śledzić postępy uczniów

1
wśród 204 raportów, które przeanalizowali autorzy pracy, średni wynik w kla-
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Bloom, 1976 Generalny wpływ 
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Lysakowski 
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Generalny wpływ 
informacji zwrotnej 39 1,15 37
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Generalny wpływ 
informacji zwrotnej 94 0,97 33

Haller, Child 
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informacji zwrotnej 5 1,35 41
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Haas, 2005 Generalny wpływ 
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(b) Informacja zwrotna została potraktowana jako jedna ze strategii metakognitywnych.
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zróżnicowanej liczbie ocen kształtu-
jących w trakcie 15-tygodniowego 
kursu. Jeśli pięciokrotnie zastoso-
wano ocenianie kształtujące, należy 
się spodziewać wzrostu osiągnięć 
ucznia o 20 punktów procentowych. 
Jeśli ocen było 25, wzrost będzie 
wynosił 28,5 punktu procentowego 
itd. To samo zjawisko odnotowali 
Fuchs i Fuchs (1986) w swojej ana-
lizie wyników 21 badań. Zauważają 
oni, że przy dwóch ocenach w ty-
godniu następuje efekt wielkości 
0,85, czyli wzrost o 30 punktów 
procentowych.

Trzecim kluczowym komponen-
tem tego zagadnienia są badania nad 
wspieraniem wysiłków uczniów 
i docenianiem ich postępów. Wspie-
ranie wysiłków sprawia między innymi, że uczniowie widzą bezpośredni związek 
między pracą włożoną w wykonanie danego zadania a swoim sukcesem. Przez 
lata gromadzono dowody na słuszność tej tezy, co przedstawia tabela 1.4.

Wspieranie wysiłków uczniów oznacza m.in., że widzą oni bezpośrednie prze-
łożenie własnych wysiłków na osiągany wynik. W oczywisty sposób ocenianie 

Tabela 1.3
Osiągane wyniki i ich związek z liczbą 

ocen w ciągu 15 tygodni

Liczba ocen Poziom 
skuteczności

Wzrost 
w punktach 

procentowych

0 0,34 0,3
1 0,34 13,5
5 0,53 20,0

10 0,60 22,5
15 0,66 24,5
20 0,71 26,0
25 0,78 28,5
30 0,82 29,0

Poziom skuteczności jest odnotowany na podstawie 
badań, do których odnoszą się Bangert-Drowns, Kulik 
i Kulik, 1991.

Tabela 1.4
Wyniki badań nad wspieraniem wysiłków

Badanie Przedmiot 
badań

Liczba 
przypadków

Średni poziom 
skuteczności

Wzrost 
procentowy

Stipek i Weisz, 
1981

Wspieranie 
wysiłków (a) 17 0,54 21

Schunk i Cox, 
1986

Wspieranie 
wysiłków 3 0,93 32

Kumar, 1991 (b) Wspieranie 
wysiłków 6 1,72 46

Hattie, Biggs 
i Purdie, 1996 (c)

Wspieranie 
wysiłków

8
2
2
2

1,42
0,57
2,14
0,97

42
22
48
33

(a) To badanie sprawdzało też poczucie kontroli u uczniów.
(b) Czynnikiem zmiennym było zaangażowanie.
(c) Podano kilka wielkości efektu ze względu na sposób, w jaki je interpretowano. Czytelnicy powinni sięgnąć 

do tego studium po dokładniejsze informacje.
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kształtujące wspomaga ten proces, gdyż uczniowie mogą obserwować swoje 
postępy na przestrzeni czasu.

Docenianie postępów uczniów jest tematem dość spornym – przynajmniej na 
pierwszy rzut oka. W tabeli 1.5 przytoczono wyniki dwóch różnych badań do-
tyczących wpływu pochwał na rezultaty uczenia się. Wyniki przytoczone przez 
Wilkinsona (1981) nie są zbyt zachęcające – tutaj pochwały zdają się nie mieć 
większego wpływu na osiągnięcia uczniów. Wzrost o 6 punktów procentowych 
odnotowany w tym badaniu nie jest wysoki. Z drugiej strony poziom skuteczności, 
który podaje Bloom (1976), jest wart odnotowania – 21 punktów procentowych to 
sporo. Prawdopodobną przyczyną tak dużej rozbieżności jest dość ogólny charakter 
obu badań, w których pochwała była definiowana na wiele różnych sposobów.

Inne badania o charakterze syntetycznym – szczególnie nad wpływem nagród 
na motywację wewnętrzną – zawierają bardziej wnikliwą analizę. W tabeli 1.6 
podsumowano wyniki dwóch głównych studiów syntetyzujących badania na ten 
temat.

Badania zebrane w tabeli 1.6 sprawdzały między innym wpływ tego, co po-
wszechnie nazywa się nagrodami zewnętrznymi, na to, co nazywamy wewnętrzną 
motywacją. Oba pojęcia są dość nieostre i pozwalają na różne ich definiowanie 

Tabela 1.5
Badania wpływu pochwały

Badanie Przedmiot 
badań

Liczba 
przeanalizowanych 

przypadków 

Średni poziom 
skuteczności

Wzrost 
w punktach 

procentowych

Bloom, 1976 Ogólny wpływ 
pochwał 12 0,54 21

Wilkinson, 
1981(a)

Ogólny wpływ 
pochwał 14 0,16 6

(a) Odnotowane w: Fraser i in., 1987.

Tabela 1.6
Badania nad nagrodami

Badanie Wskaźnik oceny moty-
wacji wewnętrznej

Liczba 
przeanalizowanych 

przypadków

Średni 
poziom 

skuteczności

Wzrost 
w punktach 

procentowych

Cameron 
i Pierce, 1994 Wolny wybór 57 –0,06 –2

Zainteresowanie/
nastawienie 47 0,21 8

Deci, Koestner 
i Ryan, 2001 Wolny wybór 101 –0,24 –9

Zainteresowanie/
nastawienie 84 0,04 2
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Inne badania o charakterze syntetycznym – szczególnie nad wpływem nagród 
na motywację wewnętrzną – zawierają bardziej wnikliwą analizę. W tabeli 1.6 
podsumowano wyniki dwóch głównych studiów syntetyzujących badania na ten 
temat.

Badania zebrane w tabeli 1.6 sprawdzały między innym wpływ tego, co po-
wszechnie nazywa się nagrodami zewnętrznymi, na to, co nazywamy wewnętrzną 
motywacją. Oba pojęcia są dość nieostre i pozwalają na różne ich definiowanie 

Tabela 1.5
Badania wpływu pochwały

Badanie Przedmiot 
badań

Liczba 
przeanalizowanych 

przypadków 

Średni poziom 
skuteczności

Wzrost 
w punktach 

procentowych

Bloom, 1976 Ogólny wpływ 
pochwał 12 0,54 21

Wilkinson, 
1981(a)

Ogólny wpływ 
pochwał 14 0,16 6

(a) Odnotowane w: Fraser i in., 1987.

Tabela 1.6
Badania nad nagrodami

Badanie Wskaźnik oceny moty-
wacji wewnętrznej

Liczba 
przeanalizowanych 

przypadków

Średni 
poziom 

skuteczności

Wzrost 
w punktach 

procentowych

Cameron 
i Pierce, 1994 Wolny wybór 57 –0,06 –2

Zainteresowanie/
nastawienie 47 0,21 8

Deci, Koestner 
i Ryan, 2001 Wolny wybór 101 –0,24 –9

Zainteresowanie/
nastawienie 84 0,04 2
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(zob. dyskusja na ten temat w: Cameron i Pierce, 1994). Mówiąc najogólniej, 
nagroda zewnętrzna zazwyczaj kojarzona jest z rzeczywistą, materialną nagro-
dą lub inną „zapłatą” (np. oceną) przyznawaną za dobre wyniki. Motywacja 
wewnętrzna jest definiowana w opozycji do motywacji zewnętrznej. Cameron 
i Pierce (1994) piszą:

Zachowania motywowane wewnętrznie to te, dla których nie ma innej nagrody niż 
sam udział w działaniu (Deci, 1971). Zachowania motywowane zewnętrznie to takie, 
w których zewnętrzna zmienna niezależna [taka jak nagroda] jest od razu widoczna 
(s. 364).

Średni poziom skuteczności ujęty w tabeli 1.6 nie układa się w klarowny wzór 
– dwie wielkości plasują się poniżej zera, dwie – powyżej. Wyniki poniżej zera 
dotyczą badań, w których czynnikiem pokazującym motywację wewnętrzną były 
zachowania dobrowolne. Takie badania zazwyczaj sprawdzają, czy uczniowie 
(lub w ogóle badani) wykonują zadania, za które dostaną nagrodę, nawet jeśli nie 
prosi się ich o wzięcie udziału. W obu przytoczonych w tabeli studiach efekt był 
w takim wypadku negatywny. Odwrotnie, efekt pozytywny (choć niski, zwłasz-
cza w przypadku studium Deci, Koestner i Ryan, 2001) można było zauważyć, 
jeśli za wskaźnik wewnętrznej motywacji przyjmiemy zainteresowanie uczniów. 
Uczniowie zazwyczaj określają poziom zainteresowania samodzielnie.

Tabela 1.7
Wpływ nagród słownych w porównaniu z „materialnymi”

Badanie Typ nagrody – wskaźnik oce-
ny motywacji wewnętrznej

Liczba 
przeanali-
zowanych 

przypadków

Średni 
poziom 

skuteczności

Wzrost 
w punktach 

procentowych

Cameron 
i Pierce, 1994

Nagroda słowna – 
zainteresowanie/nastawienie 15 0,45 17

Nagroda słowna – 
dobrowolne zachowanie 15 0,42 16

Nagroda „materialna” – 
zainteresowanie/nastawienie 37 0,09 4

Nagroda „materialna” – 
dobrowolne zachowanie 51 –0,20 –8

Deci, Koestner 
i Ryan, 2001

Nagroda słowna – 
zainteresowanie/nastawienie 21 0,31 12

Nagroda słowna – 
dobrowolne zachowanie 21 0,33 13

Nagroda „materialna” – 
zainteresowanie/nastawienie 92 –0,34 –13

Nagroda „materialna” – 
dobrowolne zachowanie 70 –0,07 –3
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Przeciwstawne sobie wyniki dotyczące zainteresowania uczniów i ich dobro-

wolnych zachowań pokazują dwuznaczność wpływu nagradzania na motywację 
wewnętrzną. Możliwe wyjaśnienie tego problemu można znaleźć, sprawdzając 
dokładniej rozróżnienie pomiędzy dobrowolnymi zachowaniami a zaintereso-
waniem, co pokazano w tabeli 1.7.

To zestawienie pokazuje też, że jeśli nagrody mają charakter słowny (np. 
w formie przychylnych komentarzy dotyczących osiąganych wyników czy 
przyrostu wiedzy), wynik będzie pozytywny niezależnie od tego, czy motywację 
wewnętrzną mierzy się za pomocą zainteresowania/nastawienia ucznia, czy za 
pomocą dobrowolnych zachowań. Nawet takie wyniki trzeba jednak interpreto-
wać bardzo ostrożnie. Z pewnością wiek uczniów i kontekst, w jakich nagrody 
(ustne i inne) są przyznawane, mogą mieć wpływ na wyniki. Bezpieczne będzie 
jednak stwierdzenie, że nagrody w formie ustnej i być może nagrody „materialne” 
mogą wpływać pozytywnie na wyniki uczniów, jeśli używa się ich w odpowiedni 
sposób. Deci, Ryan i Koestner (2001) mówią o następującej obserwacji:

Jak wskazują wszystkie nasze badania i teoria, zawsze można znaleźć zastosowanie 
nagród, nawet materialnych, że mało prawdopodobne, by miały one negatywny 
wpływ na motywację wewnętrzną, a w pewnych okolicznościach wpływ ten może być 
pozytywny. Należy jednak pamiętać, że stosowanie nagród jako czynnika motywują-
cego niesie za sobą duże ryzyko, więc należy szukać przede wszystkim takich metod 
nauczania, które zwiększają zainteresowanie uczniów i wspierają rozwój procesów 
samoregulacyjnych. Wierzymy, że byłoby niesprawiedliwe wobec naszych nauczycieli 
i uczniów, gdybyśmy nawoływali do koncentracji na przydzielaniu nagród w celu 
kontroli zachowania uczniów. Trzeba się skupić raczej na głębszych problemach, 
takich jak: (a) dlaczego tak wielu uczniów nie jest zainteresowanych nauką w naszym 
systemie edukacyjnym i (b) w jaki sposób można rozwijać motywację wewnętrzną 
i wewnątrzsterowność uczniów (s. 50).

Jakie podjąć kroki

Krok 1. Rozróżniaj cele nauczania1 od działań i aktywności dydaktycznych

Choć termin „cel nauczania” jest przez nauczycieli często używany, istnieje 
pewne nieporozumienie związane z jego znaczeniem. Poniżej znajdują się przy- 
kłady tego, co nauczyciele wpisują jako cele dydaktyczne w czasie planowania 
zajęć:

Uczniowie prawidłowo wykonają ćwiczenia umieszczone na końcu rozdziału 3.• 
Uczniowie wymyślą metaforę opisującą piramidę żywienia.• 
1 W oryginale learning goals, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy „cele uczenia się”. Autor 

jednak wyraźnie odwołuje się do perspektywy nauczyciela, dlatego częściej stosujemy termin „cele 
nauczania” lub „cele dydaktyczne”. 
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(zob. dyskusja na ten temat w: Cameron i Pierce, 1994). Mówiąc najogólniej, 
nagroda zewnętrzna zazwyczaj kojarzona jest z rzeczywistą, materialną nagro-
dą lub inną „zapłatą” (np. oceną) przyznawaną za dobre wyniki. Motywacja 
wewnętrzna jest definiowana w opozycji do motywacji zewnętrznej. Cameron 
i Pierce (1994) piszą:

Zachowania motywowane wewnętrznie to te, dla których nie ma innej nagrody niż 
sam udział w działaniu (Deci, 1971). Zachowania motywowane zewnętrznie to takie, 
w których zewnętrzna zmienna niezależna [taka jak nagroda] jest od razu widoczna 
(s. 364).

Średni poziom skuteczności ujęty w tabeli 1.6 nie układa się w klarowny wzór 
– dwie wielkości plasują się poniżej zera, dwie – powyżej. Wyniki poniżej zera 
dotyczą badań, w których czynnikiem pokazującym motywację wewnętrzną były 
zachowania dobrowolne. Takie badania zazwyczaj sprawdzają, czy uczniowie 
(lub w ogóle badani) wykonują zadania, za które dostaną nagrodę, nawet jeśli nie 
prosi się ich o wzięcie udziału. W obu przytoczonych w tabeli studiach efekt był 
w takim wypadku negatywny. Odwrotnie, efekt pozytywny (choć niski, zwłasz-
cza w przypadku studium Deci, Koestner i Ryan, 2001) można było zauważyć, 
jeśli za wskaźnik wewnętrznej motywacji przyjmiemy zainteresowanie uczniów. 
Uczniowie zazwyczaj określają poziom zainteresowania samodzielnie.

Tabela 1.7
Wpływ nagród słownych w porównaniu z „materialnymi”

Badanie Typ nagrody – wskaźnik oce-
ny motywacji wewnętrznej

Liczba 
przeanali-
zowanych 

przypadków

Średni 
poziom 

skuteczności

Wzrost 
w punktach 

procentowych

Cameron 
i Pierce, 1994

Nagroda słowna – 
zainteresowanie/nastawienie 15 0,45 17

Nagroda słowna – 
dobrowolne zachowanie 15 0,42 16

Nagroda „materialna” – 
zainteresowanie/nastawienie 37 0,09 4

Nagroda „materialna” – 
dobrowolne zachowanie 51 –0,20 –8

Deci, Koestner 
i Ryan, 2001

Nagroda słowna – 
zainteresowanie/nastawienie 21 0,31 12

Nagroda słowna – 
dobrowolne zachowanie 21 0,33 13

Nagroda „materialna” – 
zainteresowanie/nastawienie 92 –0,34 –13

Nagroda „materialna” – 
dobrowolne zachowanie 70 –0,07 –3
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Przeciwstawne sobie wyniki dotyczące zainteresowania uczniów i ich dobro-

wolnych zachowań pokazują dwuznaczność wpływu nagradzania na motywację 
wewnętrzną. Możliwe wyjaśnienie tego problemu można znaleźć, sprawdzając 
dokładniej rozróżnienie pomiędzy dobrowolnymi zachowaniami a zaintereso-
waniem, co pokazano w tabeli 1.7.

To zestawienie pokazuje też, że jeśli nagrody mają charakter słowny (np. 
w formie przychylnych komentarzy dotyczących osiąganych wyników czy 
przyrostu wiedzy), wynik będzie pozytywny niezależnie od tego, czy motywację 
wewnętrzną mierzy się za pomocą zainteresowania/nastawienia ucznia, czy za 
pomocą dobrowolnych zachowań. Nawet takie wyniki trzeba jednak interpreto-
wać bardzo ostrożnie. Z pewnością wiek uczniów i kontekst, w jakich nagrody 
(ustne i inne) są przyznawane, mogą mieć wpływ na wyniki. Bezpieczne będzie 
jednak stwierdzenie, że nagrody w formie ustnej i być może nagrody „materialne” 
mogą wpływać pozytywnie na wyniki uczniów, jeśli używa się ich w odpowiedni 
sposób. Deci, Ryan i Koestner (2001) mówią o następującej obserwacji:

Jak wskazują wszystkie nasze badania i teoria, zawsze można znaleźć zastosowanie 
nagród, nawet materialnych, że mało prawdopodobne, by miały one negatywny 
wpływ na motywację wewnętrzną, a w pewnych okolicznościach wpływ ten może być 
pozytywny. Należy jednak pamiętać, że stosowanie nagród jako czynnika motywują-
cego niesie za sobą duże ryzyko, więc należy szukać przede wszystkim takich metod 
nauczania, które zwiększają zainteresowanie uczniów i wspierają rozwój procesów 
samoregulacyjnych. Wierzymy, że byłoby niesprawiedliwe wobec naszych nauczycieli 
i uczniów, gdybyśmy nawoływali do koncentracji na przydzielaniu nagród w celu 
kontroli zachowania uczniów. Trzeba się skupić raczej na głębszych problemach, 
takich jak: (a) dlaczego tak wielu uczniów nie jest zainteresowanych nauką w naszym 
systemie edukacyjnym i (b) w jaki sposób można rozwijać motywację wewnętrzną 
i wewnątrzsterowność uczniów (s. 50).

Jakie podjąć kroki

Krok 1. Rozróżniaj cele nauczania1 od działań i aktywności dydaktycznych

Choć termin „cel nauczania” jest przez nauczycieli często używany, istnieje 
pewne nieporozumienie związane z jego znaczeniem. Poniżej znajdują się przy- 
kłady tego, co nauczyciele wpisują jako cele dydaktyczne w czasie planowania 
zajęć:

Uczniowie prawidłowo wykonają ćwiczenia umieszczone na końcu rozdziału 3.• 
Uczniowie wymyślą metaforę opisującą piramidę żywienia.• 
1 W oryginale learning goals, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy „cele uczenia się”. Autor 

jednak wyraźnie odwołuje się do perspektywy nauczyciela, dlatego częściej stosujemy termin „cele 
nauczania” lub „cele dydaktyczne”. 
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Uczniowie będą potrafili odnaleźć związek zgody podmiotu z orzeczeniem • 
w zdaniach prostych oraz złożonych współrzędnie i podrzędnie.
Uczniowie zrozumieją najważniejsze różnice między bajkami, baśniami i opo-• 
wieściami fantastycznymi1.
Uczniowie zbadają związek między szybkością przepływu powietrza i moż-• 
liwościami nośnymi skrzydła samolotu.

Niektóre z tych zdań – pierwsze, drugie i ostatnie – opisują nie cele, ale aktyw-
ności czy zadania dydaktyczne. Jak sama nazwa wskazuje, zadania to czynności, 
które wykonują uczniowie. Jak zobaczymy w rozdziale 2, 3 i 4, aktywności to 
zasadniczy element skutecznego nauczania. To one są środkami, za pomocą któ-
rych realizuje się poszczególne cele dydaktyczne – ale nie są z nimi tożsame. 

Cel dydaktyczny to określenie tego, co uczniowie będą wiedzieli lub co będą 
potrafili wykonać. Na przykład w tabeli 1.8 umieszczono kilka celów dydaktycz-
nych z dziedziny fizyki, nauki języka, matematyki i wiedzy o społeczeństwie, 
w odróżnieniu od związanych z nimi aktywności.

Tabela 1.8
Cele nauczania oraz działania dydaktyczne

Przedmiot Cele uczenia się Zadania dydaktyczne

Fizyka Uczniowie będą rozumieli, że:
Słońce to największy obiekt • 
w Układzie Słonecznym.
Ziemia i Księżyc obracają się wokół • 
własnych osi.
Księżyc krąży wokół Ziemi, a Ziemia • 
wokół Słońca.

Uczniowie obejrzą film uka-
zujący związek między Ziemią 
i Księżycem oraz miejsce tych 
ciał w Układzie Słonecznym.

Nauka języka Uczniowie będą potrafili:
wymówić słowa, których nie uży-• 
wają na co dzień, ale które są im 
znane.

Uczniowie będą obserwowali 
nauczyciela wymawiającego 
i łączącego różne słowa.

Matematyka Uczniowie będą potrafili:
rozwiązywać równania z jedną • 
niewiadomą.

Uczniowie rozwiążą 10 rów-
nań w małych grupach.

Wiedza 
o społeczeństwie

Uczniowie będą rozumieli:
najważniejsze cechy handlu wy-• 
miennego.

Uczniowie opiszą, jak mogłoby 
wyglądać państwo opierające 
się na handlu wymiennym, 
a nie na systemie pieniężnym.

Cele dydaktyczne w tabeli 1.8 sformułowane są w taki sposób, że określają, 
jaką wiedzę mogą potencjalnie posiąść uczniowie. Nauczyciele stosują podane 
działania dydaktyczne, które mają pomóc uczniom osiągnąć te cele. W rozdziale 

1 W oryginale tall tales – gatunek typowy dla tradycji amerykańskiej [przyp. tłum.].
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drugim wytłumaczę, jak formułować zadania, które pomogą uczniom zdobyć 
nową wiedzę, w rozdziale trzecim – jak opracować zadania, które pomogą uczniom 
w ćwiczeniu i pogłębianiu rozumienia nowych treści, a w rozdziale czwartym 
pokażę, jak wymyślać aktywności, które pomogą uczniom stawiać i weryfikować 
hipotezy na dany temat.

Nauczyciele zwykle wykorzystują typy aktywności podane w tabeli 1.8 
w wierszu dotyczącym fizyki i nauki języka, aby wprowadzić nowe treści. Typy 
zadań w wierszu dotyczącym matematyki przydają się na etapie ćwiczeń, a te 
z wiersza dotyczącego wiedzy o społeczeństwie najlepiej posłużą stawianiu 
i weryfikacji hipotez.

Ogólnie rzecz biorąc, cele dydaktyczne powinny być wyrażone w następujący 
sposób:

Uczniowie będą potrafili  .
lub
Uczniowie będą rozumieli  .

Taki schemat, pozwalający odnieść cele do różnych gałęzi wiedzy, został za- 
proponowany przez osoby, które tworzyły systematykę uczenia się (zob. Anderson 
i inni, 2001; Marzano i Kendall, 2007). Uzasadnienie stojące za tymi dwiema formu-
łami jest następujące – pozwalają one umieścić wiedzę ucznia w dwóch szerokich 
kategoriach: wiedzy deklaratywnej i proceduralnej. W pewnym sensie o tych dwóch 
rodzajach wiedzy mówi rozdział 4. Skrótowo – wiedza deklaratyw- na ma charakter 
informacyjny. Wiedza proceduralna to sposoby, umiejętności i procesy. Wracając 
do tabeli 1.8 – cele dydaktyczne dla fizyki i wiedzy o społeczeństwie odnoszą 
się do wiedzy deklaratywnej, informacji, które uczeń ma zdobyć. Dlatego będą 
zaczynały się od stwierdzenia „uczniowie będą rozumieli”. Matematyka i języki 
– to cele proceduralne, będą więc zaczynały się od stwierdzenia „uczniowie będą 
potrafili”. Czasem cel dydaktyczny łączy pewne elementy wiedzy deklaratywnej 
i proceduralnej. W takich sytuacjach może się przydać schemat:

Uczniowie będą rozumieli  i będą potrafili  .

Dla zilustrowania tego pomysłu przytaczam cel dydaktyczny dla uczniów trzeciej 
klasy, który zawiera zarówno elementy wiedzy deklaratywnej, jak i proceduralnej: 
„Uczniowie będą rozumieli cechy charakterystyczne liczb całkowitych, ułamków 
dziesiętnych i zwykłych o wspólnym mianowniku, będą potrafili zamieniać ułamki 
oraz wskazywać dzielniki i wielokrotności liczb całkowitych do 100”.

Krok 2. Opracuj tabelę lub skalę dla każdego celu uczenia się

Gdy już wyznaczone zostały cele dydaktyczne, należy je sformułować w postaci 
tabeli. Istnieje wiele sposobów jej opracowywania. Ten prezentowany poniżej 
został dokładnie omówiony w książce Classroom Assessment and Grading that Work 
(Marzano, 2006), a wcześniej sprawdzono jego użyteczność (Flicek, 2005a, 2005b; 
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Uczniowie będą potrafili odnaleźć związek zgody podmiotu z orzeczeniem • 
w zdaniach prostych oraz złożonych współrzędnie i podrzędnie.
Uczniowie zrozumieją najważniejsze różnice między bajkami, baśniami i opo-• 
wieściami fantastycznymi1.
Uczniowie zbadają związek między szybkością przepływu powietrza i moż-• 
liwościami nośnymi skrzydła samolotu.

Niektóre z tych zdań – pierwsze, drugie i ostatnie – opisują nie cele, ale aktyw-
ności czy zadania dydaktyczne. Jak sama nazwa wskazuje, zadania to czynności, 
które wykonują uczniowie. Jak zobaczymy w rozdziale 2, 3 i 4, aktywności to 
zasadniczy element skutecznego nauczania. To one są środkami, za pomocą któ-
rych realizuje się poszczególne cele dydaktyczne – ale nie są z nimi tożsame. 

Cel dydaktyczny to określenie tego, co uczniowie będą wiedzieli lub co będą 
potrafili wykonać. Na przykład w tabeli 1.8 umieszczono kilka celów dydaktycz-
nych z dziedziny fizyki, nauki języka, matematyki i wiedzy o społeczeństwie, 
w odróżnieniu od związanych z nimi aktywności.

Tabela 1.8
Cele nauczania oraz działania dydaktyczne

Przedmiot Cele uczenia się Zadania dydaktyczne

Fizyka Uczniowie będą rozumieli, że:
Słońce to największy obiekt • 
w Układzie Słonecznym.
Ziemia i Księżyc obracają się wokół • 
własnych osi.
Księżyc krąży wokół Ziemi, a Ziemia • 
wokół Słońca.

Uczniowie obejrzą film uka-
zujący związek między Ziemią 
i Księżycem oraz miejsce tych 
ciał w Układzie Słonecznym.

Nauka języka Uczniowie będą potrafili:
wymówić słowa, których nie uży-• 
wają na co dzień, ale które są im 
znane.

Uczniowie będą obserwowali 
nauczyciela wymawiającego 
i łączącego różne słowa.

Matematyka Uczniowie będą potrafili:
rozwiązywać równania z jedną • 
niewiadomą.

Uczniowie rozwiążą 10 rów-
nań w małych grupach.

Wiedza 
o społeczeństwie

Uczniowie będą rozumieli:
najważniejsze cechy handlu wy-• 
miennego.

Uczniowie opiszą, jak mogłoby 
wyglądać państwo opierające 
się na handlu wymiennym, 
a nie na systemie pieniężnym.

Cele dydaktyczne w tabeli 1.8 sformułowane są w taki sposób, że określają, 
jaką wiedzę mogą potencjalnie posiąść uczniowie. Nauczyciele stosują podane 
działania dydaktyczne, które mają pomóc uczniom osiągnąć te cele. W rozdziale 

1 W oryginale tall tales – gatunek typowy dla tradycji amerykańskiej [przyp. tłum.].
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drugim wytłumaczę, jak formułować zadania, które pomogą uczniom zdobyć 
nową wiedzę, w rozdziale trzecim – jak opracować zadania, które pomogą uczniom 
w ćwiczeniu i pogłębianiu rozumienia nowych treści, a w rozdziale czwartym 
pokażę, jak wymyślać aktywności, które pomogą uczniom stawiać i weryfikować 
hipotezy na dany temat.

Nauczyciele zwykle wykorzystują typy aktywności podane w tabeli 1.8 
w wierszu dotyczącym fizyki i nauki języka, aby wprowadzić nowe treści. Typy 
zadań w wierszu dotyczącym matematyki przydają się na etapie ćwiczeń, a te 
z wiersza dotyczącego wiedzy o społeczeństwie najlepiej posłużą stawianiu 
i weryfikacji hipotez.

Ogólnie rzecz biorąc, cele dydaktyczne powinny być wyrażone w następujący 
sposób:

Uczniowie będą potrafili  .
lub
Uczniowie będą rozumieli  .

Taki schemat, pozwalający odnieść cele do różnych gałęzi wiedzy, został za- 
proponowany przez osoby, które tworzyły systematykę uczenia się (zob. Anderson 
i inni, 2001; Marzano i Kendall, 2007). Uzasadnienie stojące za tymi dwiema formu-
łami jest następujące – pozwalają one umieścić wiedzę ucznia w dwóch szerokich 
kategoriach: wiedzy deklaratywnej i proceduralnej. W pewnym sensie o tych dwóch 
rodzajach wiedzy mówi rozdział 4. Skrótowo – wiedza deklaratyw- na ma charakter 
informacyjny. Wiedza proceduralna to sposoby, umiejętności i procesy. Wracając 
do tabeli 1.8 – cele dydaktyczne dla fizyki i wiedzy o społeczeństwie odnoszą 
się do wiedzy deklaratywnej, informacji, które uczeń ma zdobyć. Dlatego będą 
zaczynały się od stwierdzenia „uczniowie będą rozumieli”. Matematyka i języki 
– to cele proceduralne, będą więc zaczynały się od stwierdzenia „uczniowie będą 
potrafili”. Czasem cel dydaktyczny łączy pewne elementy wiedzy deklaratywnej 
i proceduralnej. W takich sytuacjach może się przydać schemat:

Uczniowie będą rozumieli  i będą potrafili  .

Dla zilustrowania tego pomysłu przytaczam cel dydaktyczny dla uczniów trzeciej 
klasy, który zawiera zarówno elementy wiedzy deklaratywnej, jak i proceduralnej: 
„Uczniowie będą rozumieli cechy charakterystyczne liczb całkowitych, ułamków 
dziesiętnych i zwykłych o wspólnym mianowniku, będą potrafili zamieniać ułamki 
oraz wskazywać dzielniki i wielokrotności liczb całkowitych do 100”.

Krok 2. Opracuj tabelę lub skalę dla każdego celu uczenia się

Gdy już wyznaczone zostały cele dydaktyczne, należy je sformułować w postaci 
tabeli. Istnieje wiele sposobów jej opracowywania. Ten prezentowany poniżej 
został dokładnie omówiony w książce Classroom Assessment and Grading that Work 
(Marzano, 2006), a wcześniej sprawdzono jego użyteczność (Flicek, 2005a, 2005b; 
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Marzano, 2002). Ze względów wymienionych w Classroom Assessment and Grading 
that Work wolę używać terminu „skala” niż „tabela”. W tabeli 1.9 przedstawiono, 
jak rozumiem taką „uproszczoną skalę”.

Tabela 1.9
Uproszczona skala

Wynik 4,0: Oprócz tego, co obejmuje wynik 3,0, pogłębione wnioskowanie i umiejętności 
zastosowania wykraczające poza materiał nauczania.
Wynik 3,0: Brak poważnych błędów lub braków dotyczących informacji i procesów (prostych 
i złożonych), o których była mowa na zajęciach.
Wynik 2,0: Brak poważnych błędów i braków dotyczących prostszych informacji i procesów; 
poważne błędy pojawiają się w przypadku bardziej złożonych idei i procesów. 
Wynik 1,0: Uczeń z pomocą nauczyciela dochodzi do częściowego zrozumienia niektórych prostszych 
informacji i procesów oraz niektórych informacji i procesów o większym stopniu skomplikowania.
Wynik 0,0: Brak zrozumienia lub brak omawianych umiejętności nawet mimo pomocy 
nauczyciela.

Skala uproszczona zawiera tylko pięć wartości będących liczbami całkowity- 
mi – 4,0, 3,0, 2,0, 1,0 i 0,0 – w odróżnieniu od nieco bardziej szczegółowej skali 
mającej też wartości połówkowe – 3,5, 2,5, 1,5, 0,5. Choć skala uproszczona jest 
generalnie mniej dokładna niż skala pełna, ta pierwsza jest dobrym punktem 
wyjścia dla nauczycieli, którzy nie są zaznajomieni z tą techniką. W niektórych 
przypadkach trudno też właściwie określić punkty połówkowe albo wprowa-
dzanie ich jest po prostu bez sensu.

By dobrze zrozumieć skalę z tabeli 1.9, przyjmijmy, że stosuje ją nauczycielka 
biologii, która chce omówić temat otyłości. Najniższy stopień na skali to 0,0 ozna-
czające zupełny brak wiedzy na dany temat – nawet przy pomocy nauczyciela 
uczeń nie wykazuje zrozumienia ani umiejętności. Wynik 1,0 oznacza, że z po-
mocą nauczyciela uczeń wykazuje częściowe zrozumienie prostych informacji  
i procesów dotyczących otyłości, jak i niektórych bardziej złożonych. By otrzymać 
wynik 2,0, uczeń musi wykazać się samodzielnym rozumieniem tematu i posiąść 
umiejętności związane z pewnymi szczegółami, ale już nie rozumie bardziej 
złożonych idei i procesów dotyczących otyłości. Uczeń zna na przykład ogólną 
definicję otyłości i jej najbardziej oczywiste przyczyny. Wynik 3,0 oznacza, że 
uczeń wykazuje zrozumienie zarówno łatwiejszego, jak i trudniejszego materiału, 
który był omawiany na lekcjach. Na przykład uczeń rozumie związek między 
otyłością a ryzykiem rozwoju chorób serca u dorosłych. Uczeń rozumie też, jakie 
czynniki wpływają na zwiększenie ryzyka stania się otyłym w wieku dorosłym, 
nawet jeśli nie jest się takim w dzieciństwie. Wreszcie wynik 4,0 oznacza, że uczeń 
wykazuje się umiejętnością wnioskowania i stosowania wiedzy w kwestiach, 
które wykraczają poza materiał omawiany w szkole. Uczeń potrafi na przykład 
określić własne ryzyko stania się otyłym, a także kroki niezbędne do uniknięcia 
otyłości, nawet jeśli nie mówiono o tym w czasie lekcji.
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Skala uproszczona ma charakter intuicyjny i jest łatwa w użyciu. Jednak teoria 

pomiaru mówi nam, że im więcej punktów na skali, tym jest on dokładniejszy 
(Embertson i Reise, 2000). By to udokumentować, wyobraźmy sobie sytuację, 
w której nauczyciel ma do wyboru tylko dwie oceny – „zdał” i „nie zdał” – za 
pomocą których może ocenić test. Przyjmijmy też, że żeby zaliczyć ten test, ucznio-
wie muszą zdobyć przynajmniej 60% punktów. W takim scenariuszu uczeń, który 
odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania, otrzymałby taką samą ocenę jak 
uczeń, który odpowiedziałby poprawnie tylko na 60% pytań. Podobnie uczeń, 
który nie odpowiedziałby dobrze na żadne pytanie, otrzymałby taką samą notę 
jak uczeń, który odpowiedział poprawnie w 59% przypadków. A więc im więcej 
punktów na skali, tym będzie ona dokładniejsza. Pełna skala przedstawiona jest 
w tabeli 1.10.

Tabela 1.10
Pełna skala

Wynik 4,0: Oprócz tego, co obejmuje wynik 3,0, pogłębione wnioskowanie i umie-
jętności zastosowania wykraczające poza materiał nauczania.

Wynik 3,5: Oprócz tego, co obejmuje wynik 3,0, częściowo pogłębione wnioskowanie 
i umiejętność zastosowania wiedzy wykraczającej poza materiał nauczania.

Wynik 3,0: Brak poważnych błędów lub braków dotyczących informacji i procesów 
(prostych i złożonych), o których była mowa na zajęciach.

Wynik 2,5: Brak poważnych błędów i braków dotyczących prostszych informacji 
i procesów oraz częściowa wiedza dotycząca bardziej złożonych idei i procesów.

Wynik 2,0: Brak poważnych błędów i braków dotyczących prostszych informacji 
i procesów; poważne błędy pojawiają się w przypadku bardziej złożonych idei 
i procesów. 

Wynik 1,5: Częściowa wiedza dotycząca prostszych informacji i procesów, ale wy-
stępują ważne pomyłki i braki dotyczące bardziej złożonych idei i procesów.

Wynik 1,0: Z pomocą nauczyciela uczeń dochodzi do częściowego zrozumienia 
niektórych prostszych informacji i procesów oraz niektórych informacji i procesów 
o większym stopniu skomplikowania.

Wynik 0,5: Z pomocą nauczyciela uczeń dochodzi do częściowego zrozumienia 
niektórych najprostszych informacji i procesów, ale nie idei i procesów bardziej 
złożonych.

Wynik 0,0: Brak zrozumienia lub brak omawianych umiejętności nawet przy po-
mocy nauczyciela.

Skala przedstawiona w tabeli 1.10 ma wyniki półpunktowe, chociaż w skali 
w tabeli 1.9 nie zostały one umieszczone. Wyniki połówkowe są nieco przesunięte 
w prawo, aby zaznaczyć, że opisują umiejętności uczniów mieszczące się pomię-
dzy wynikami całościowymi i dlatego pozwalają na większą precyzję w ocenie 
postępów. Wyniki połówkowe pozwalają na przydzielenie części punktów. By 
dobrze zilustrować tę tabelę – wynik 3,0 pokazuje, że uczeń odpowiedział po-
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Marzano, 2002). Ze względów wymienionych w Classroom Assessment and Grading 
that Work wolę używać terminu „skala” niż „tabela”. W tabeli 1.9 przedstawiono, 
jak rozumiem taką „uproszczoną skalę”.

Tabela 1.9
Uproszczona skala

Wynik 4,0: Oprócz tego, co obejmuje wynik 3,0, pogłębione wnioskowanie i umiejętności 
zastosowania wykraczające poza materiał nauczania.
Wynik 3,0: Brak poważnych błędów lub braków dotyczących informacji i procesów (prostych 
i złożonych), o których była mowa na zajęciach.
Wynik 2,0: Brak poważnych błędów i braków dotyczących prostszych informacji i procesów; 
poważne błędy pojawiają się w przypadku bardziej złożonych idei i procesów. 
Wynik 1,0: Uczeń z pomocą nauczyciela dochodzi do częściowego zrozumienia niektórych prostszych 
informacji i procesów oraz niektórych informacji i procesów o większym stopniu skomplikowania.
Wynik 0,0: Brak zrozumienia lub brak omawianych umiejętności nawet mimo pomocy 
nauczyciela.

Skala uproszczona zawiera tylko pięć wartości będących liczbami całkowity- 
mi – 4,0, 3,0, 2,0, 1,0 i 0,0 – w odróżnieniu od nieco bardziej szczegółowej skali 
mającej też wartości połówkowe – 3,5, 2,5, 1,5, 0,5. Choć skala uproszczona jest 
generalnie mniej dokładna niż skala pełna, ta pierwsza jest dobrym punktem 
wyjścia dla nauczycieli, którzy nie są zaznajomieni z tą techniką. W niektórych 
przypadkach trudno też właściwie określić punkty połówkowe albo wprowa-
dzanie ich jest po prostu bez sensu.

By dobrze zrozumieć skalę z tabeli 1.9, przyjmijmy, że stosuje ją nauczycielka 
biologii, która chce omówić temat otyłości. Najniższy stopień na skali to 0,0 ozna-
czające zupełny brak wiedzy na dany temat – nawet przy pomocy nauczyciela 
uczeń nie wykazuje zrozumienia ani umiejętności. Wynik 1,0 oznacza, że z po-
mocą nauczyciela uczeń wykazuje częściowe zrozumienie prostych informacji  
i procesów dotyczących otyłości, jak i niektórych bardziej złożonych. By otrzymać 
wynik 2,0, uczeń musi wykazać się samodzielnym rozumieniem tematu i posiąść 
umiejętności związane z pewnymi szczegółami, ale już nie rozumie bardziej 
złożonych idei i procesów dotyczących otyłości. Uczeń zna na przykład ogólną 
definicję otyłości i jej najbardziej oczywiste przyczyny. Wynik 3,0 oznacza, że 
uczeń wykazuje zrozumienie zarówno łatwiejszego, jak i trudniejszego materiału, 
który był omawiany na lekcjach. Na przykład uczeń rozumie związek między 
otyłością a ryzykiem rozwoju chorób serca u dorosłych. Uczeń rozumie też, jakie 
czynniki wpływają na zwiększenie ryzyka stania się otyłym w wieku dorosłym, 
nawet jeśli nie jest się takim w dzieciństwie. Wreszcie wynik 4,0 oznacza, że uczeń 
wykazuje się umiejętnością wnioskowania i stosowania wiedzy w kwestiach, 
które wykraczają poza materiał omawiany w szkole. Uczeń potrafi na przykład 
określić własne ryzyko stania się otyłym, a także kroki niezbędne do uniknięcia 
otyłości, nawet jeśli nie mówiono o tym w czasie lekcji.
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Skala uproszczona ma charakter intuicyjny i jest łatwa w użyciu. Jednak teoria 

pomiaru mówi nam, że im więcej punktów na skali, tym jest on dokładniejszy 
(Embertson i Reise, 2000). By to udokumentować, wyobraźmy sobie sytuację, 
w której nauczyciel ma do wyboru tylko dwie oceny – „zdał” i „nie zdał” – za 
pomocą których może ocenić test. Przyjmijmy też, że żeby zaliczyć ten test, ucznio-
wie muszą zdobyć przynajmniej 60% punktów. W takim scenariuszu uczeń, który 
odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania, otrzymałby taką samą ocenę jak 
uczeń, który odpowiedziałby poprawnie tylko na 60% pytań. Podobnie uczeń, 
który nie odpowiedziałby dobrze na żadne pytanie, otrzymałby taką samą notę 
jak uczeń, który odpowiedział poprawnie w 59% przypadków. A więc im więcej 
punktów na skali, tym będzie ona dokładniejsza. Pełna skala przedstawiona jest 
w tabeli 1.10.

Tabela 1.10
Pełna skala

Wynik 4,0: Oprócz tego, co obejmuje wynik 3,0, pogłębione wnioskowanie i umie-
jętności zastosowania wykraczające poza materiał nauczania.

Wynik 3,5: Oprócz tego, co obejmuje wynik 3,0, częściowo pogłębione wnioskowanie 
i umiejętność zastosowania wiedzy wykraczającej poza materiał nauczania.

Wynik 3,0: Brak poważnych błędów lub braków dotyczących informacji i procesów 
(prostych i złożonych), o których była mowa na zajęciach.

Wynik 2,5: Brak poważnych błędów i braków dotyczących prostszych informacji 
i procesów oraz częściowa wiedza dotycząca bardziej złożonych idei i procesów.

Wynik 2,0: Brak poważnych błędów i braków dotyczących prostszych informacji 
i procesów; poważne błędy pojawiają się w przypadku bardziej złożonych idei 
i procesów. 

Wynik 1,5: Częściowa wiedza dotycząca prostszych informacji i procesów, ale wy-
stępują ważne pomyłki i braki dotyczące bardziej złożonych idei i procesów.

Wynik 1,0: Z pomocą nauczyciela uczeń dochodzi do częściowego zrozumienia 
niektórych prostszych informacji i procesów oraz niektórych informacji i procesów 
o większym stopniu skomplikowania.

Wynik 0,5: Z pomocą nauczyciela uczeń dochodzi do częściowego zrozumienia 
niektórych najprostszych informacji i procesów, ale nie idei i procesów bardziej 
złożonych.

Wynik 0,0: Brak zrozumienia lub brak omawianych umiejętności nawet przy po-
mocy nauczyciela.

Skala przedstawiona w tabeli 1.10 ma wyniki półpunktowe, chociaż w skali 
w tabeli 1.9 nie zostały one umieszczone. Wyniki połówkowe są nieco przesunięte 
w prawo, aby zaznaczyć, że opisują umiejętności uczniów mieszczące się pomię-
dzy wynikami całościowymi i dlatego pozwalają na większą precyzję w ocenie 
postępów. Wyniki połówkowe pozwalają na przydzielenie części punktów. By 
dobrze zilustrować tę tabelę – wynik 3,0 pokazuje, że uczeń odpowiedział po-
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prawnie na wszystkie pytania i zadania, zarówno dotyczące prostych zagadnień 
i procesów, jak i tych bardziej złożonych. Wynik 2,0 oznacza, że uczeń odpowie-
dział poprawnie na wszystkie pytania i zadania dotyczące prostych informacji 
i procesów, ale nie poradził sobie z zadaniami dotyczącymi bardziej skompli-
kowanych idei i procesów. Jednak jaką ocenę można wystawić uczniowi, który 
odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania dotyczące prostych informacji 
i procesów, ale tylko na niektóre pytania dotyczące procesów i idei trudniejszych 
albo otrzymał za nie tylko część punktów? Używając skali uproszczonej, nauczy-
ciel musiałby przyznać takiemu uczniowi wynik 2,0. Używając skali kompletnej, 

Tabela 1.11
Skala do nauki o liczbach dla klasy III

Wynik 4,0 Oprócz tego, co obejmuje wynik 3,0, pogłębione wnioskowanie i sto-
sowanie wiedzy wykraczającej poza materiał nauczania.

Wynik 3,5 Oprócz tego, co obejmuje wynik 3,0, częściowe pogłębione wnioskowa-
nie i umiejętność zastosowania materiału wykraczającego poza materiał 
nauczania.

Wynik 3,0 Uczeń rozumie relacje między liczbami:
szereguje i porównuje liczby całkowite (do miliona), ułamki dziesiętne (do • 
trzech miejsc po przecinku) i ułamki zwykłe o tym samym mianowniku;
potrafi zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne, na liczby całkowite i od-• 
wrotnie;
potrafi znaleźć ułamki i wielokrotności liczb całkowitych do stu.• 

Uczeń nie robi poważnych błędów ani pomyłek.
Wynik 2,5 Brak poważnych błędów i luk dotyczących prostszych informacji i procesów 

oraz częściowa wiedza dotycząca bardziej złożonych idei i procesów.
Wynik 2,0 Uczeń nie popełnia ważnych błędów dotyczących łatwiejszych in-

formacji i procesów:
zna podstawową terminologię, jak: miliony, tysięczne, wspólny mianow-• 
nik, ułamek, wielokrotność; 
potrafi dojść do prostszych rozwiązań, jak: 5,15 to więcej niż 5,005, ¾ • 
równa się 0,75, 4 jest dzielnikiem 12.

Uczeń popełnia jednak poważne błędy dotyczące bardziej skompli-
kowanych zagadnień opisanych w wyniku 3,0.

Wynik 1,5 Częściowa wiedza dotycząca łatwiejszych procesów. Uczeń popełnia jednak 
poważne błędy i ma braki dotyczące idei i procesów bardziej złożonych.

Wynik 1,0 Z pomocą nauczyciela uczeń dochodzi do częściowego zrozumienia 
niektórych prostszych informacji i procesów oraz niektórych infor-
macji i procesów o większym stopniu skomplikowania.

Wynik 0,5 Z pomocą nauczyciela uczeń dochodzi do częściowego zrozumienia niektó-
rych najłatwiejszych informacji i procesów, ale nie idei i procesów bardziej 
złożonych.

Wynik 0,0 Nawet z pomocą nauczyciela uczeń nie wykazuje zrozumienia ani 
nie ma wymaganych umiejętności.
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nauczyciel może przyznać uczniowi wynik 2,5. Druga opcja pozwala na dużo 
bardziej precyzyjną ocenę. 

Pełna skala jest więc logicznym rozwinięciem skali uproszczonej. Nauczyciele 
mogą ich używać wymiennie. Kiedy można przyznać punkty cząstkowe, nauczy-
ciel powinien użyć skali pełnej. Kiedy nie da się przyznać punktów cząstkowych, 
wystarczy skala uproszczona.

Skale ogólne zawarte w tabelach 1.9 i 1.10 można łatwo przekształcić w skale 
służące realizacji poszczególnych celów dydaktycznych. Pokazane jest to w tabeli 
1.11, w której umieszczona jest skala dotycząca wspomnianego wcześniej celu 
dydaktycznego związanego z liczbami, wyznaczonego dla trzecioklasistów.

Skala umieszczona w tabeli 1.11 jest w zasadzie identyczna jak skala ogólna 
przedstawiona w tabeli 1.10, z wyjątkiem wartości 3,0 i 2,0, które zawierają już 
wskazówki szczegółowe. Choć możliwe jest też umieszczenie określonych wskazań 
przy wartości 4,0, nie zdecydowałem się na to, ponieważ wiele okręgów szkolnych 
i samych szkół pozostawia to nauczycielom. Bardziej szczegółowe informacje 
na ten temat znajdują się w książce Classroom Assessment and Grading that Work 
(Marzano, 2006). Jeśli już zostaną sformułowane cele dydaktyczne w formie takiej 
skali jak ta w tabeli 1.11, nauczyciel i uczniowie mają jasność zarówno celów, jak 
i opisów poszczególnych poziomów zrozumienia danego tematu.

Krok 3. Niech uczniowie określają własne cele uczenia się

Jednym ze sposobów zainteresowania uczniów tematyką danego działu jest 
znalezienie czegoś, z czym mogą się utożsamić, co ich interesuje, a znajduje się 
poza wyznaczonymi przez nauczyciela celami dydaktycznymi. Na przykład przy 
omawianiu naturalnych siedlisk jedna z uczennic może zdecydować, że chce dowie-
dzieć się więcej o konkretnym zwierzęciu – np. o sokołach, które czasem przelatują 
nad polem, które widzi przez okno swojego pokoju. Choć idea szukania osobistych 
odniesień i własnych pomysłów może początkowo wydawać się uczniom czymś 
niezrozumiałym, przy pewnej pomocy uświadamiają sobie oni, że swoje zaintere-
sowania mogą łączyć z treścią lekcji w klasie. Pewien nauczyciel opowiedział mi 
kiedyś o celu, jaki jeden z jego uczniów wymyślił sobie w czasie omawiania lekcji 
o wielomianach. Uczeń chciał wiedzieć, za pomocą jakich wielomianów oblicza 
się rankingi rozgrywających w futbolu amerykańskim. Na podstawie informacji 
znalezionych w internecie skonstruował i był w stanie wytłumaczyć trzy różne 
formuły, za pomocą których ustala się rankingi rozgrywających:

Wzór obliczania rankingu rozgrywających National Football League
a = (((SP/PP) x 100) – 30)/20
b = ((SA/PP) x 100)/5
c = (9,5 – ((Prz/PP) x 100))/4
d = ((j/PP) – 3)/4



28 Jak określić i przedstawić cele nauczania, śledzić postępy uczniów

1
prawnie na wszystkie pytania i zadania, zarówno dotyczące prostych zagadnień 
i procesów, jak i tych bardziej złożonych. Wynik 2,0 oznacza, że uczeń odpowie-
dział poprawnie na wszystkie pytania i zadania dotyczące prostych informacji 
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odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania dotyczące prostych informacji 
i procesów, ale tylko na niektóre pytania dotyczące procesów i idei trudniejszych 
albo otrzymał za nie tylko część punktów? Używając skali uproszczonej, nauczy-
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Jednym ze sposobów zainteresowania uczniów tematyką danego działu jest 
znalezienie czegoś, z czym mogą się utożsamić, co ich interesuje, a znajduje się 
poza wyznaczonymi przez nauczyciela celami dydaktycznymi. Na przykład przy 
omawianiu naturalnych siedlisk jedna z uczennic może zdecydować, że chce dowie-
dzieć się więcej o konkretnym zwierzęciu – np. o sokołach, które czasem przelatują 
nad polem, które widzi przez okno swojego pokoju. Choć idea szukania osobistych 
odniesień i własnych pomysłów może początkowo wydawać się uczniom czymś 
niezrozumiałym, przy pewnej pomocy uświadamiają sobie oni, że swoje zaintere-
sowania mogą łączyć z treścią lekcji w klasie. Pewien nauczyciel opowiedział mi 
kiedyś o celu, jaki jeden z jego uczniów wymyślił sobie w czasie omawiania lekcji 
o wielomianach. Uczeń chciał wiedzieć, za pomocą jakich wielomianów oblicza 
się rankingi rozgrywających w futbolu amerykańskim. Na podstawie informacji 
znalezionych w internecie skonstruował i był w stanie wytłumaczyć trzy różne 
formuły, za pomocą których ustala się rankingi rozgrywających:
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a, b, c i d nie mogą być większe niż 2,375 ani mniejsze od 0.
Ranking rozgrywających = (a+b+c+d)/0,06

Wzór obliczania rankingu rozgrywających Arena Football League
a = (((SP/PP) x 100) – 30)/20
b = ((SA/PP) x 100)/(20/3)
c = (9,5 – ((Prz/PP) x 100))/4
d = ((j/PP) – 3)/4
a, b, c i d nie mogą być większe niż 2,375 ani mniejsze od 0.
Ranking rozgrywających = (a+b+c+d)/0,06

Wzór obliczania rankingu rozgrywających National Coolegiale Athletic 
League

a = (SP/PP) x 100
b = (SA/PP) x 100
c = (Prz/PP) x 100
d = j/PP
Ranking rozgrywających = a + (3,3 x b) – (2 x c) + (8,4 x d)

Klucz: SP – skuteczne podania, PP – próby podania, SA – skuteczne asysty, 
Prz – przechwyty, j – jardy1.

Kiedy już uczniowie określą swoje cele osobiste, powinni ująć je w sposób 
zbliżony do tego, jakiego używa nauczyciel:

Po zakończeniu tego działu będę lepiej rozumiał  .
lub

Po zakończeniu tego działu będę umiała  .

Uczniowie mogą też stosować uproszczoną wersję skali, by lepiej śledzić 
swoje postępy:

4. Poradziłem sobie lepiej, niż się spodziewałem.
3. Osiągnąłem swój cel.
2. Nie zrobiłem wszystkiego, co chciałem, ale nauczyłem się sporo.
1. Próbowałem, ale nie nauczyłem się zbyt wiele.
0. Tak naprawdę nie próbowałem zrealizować swojego celu.

Krok 4. Oceniaj uczniów za pomocą oceniania kształtującego

Jak opisano w części poświęconej badaniom i teorii, ocenianie kształtujące to 
nie tylko potężne narzędzie pomiaru, ale też nauczania, gdyż pozwala uczniom 
obserwować własne postępy. Jak już wspomniałem, ocenianie kształtujące stosuje 

1 1 jard = 0,91 metra.
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się w trakcie nauczania nowych treści i umiejętności. Ocenianie to należy stosować 
od początku do samego końca danego działu nauczania. Skala omówiona w kroku 
2 zaprojektowana jest zwłaszcza z myślą o ocenianiu kształtującym, ponieważ 
każdy wynik na skali oznacza określony postęp na drodze do realizacji założo-
nego celu nauczania. Wynik 4,0 wskazuje, że uczeń wykroczył poza informacje 
i umiejętności przekazywane przez nauczyciela. Wynik 3,0 oznacza, że uczeń 
zdobył wiedzę, która odpowiada wyznaczonym przez nauczyciela celom. Wynik 
2,0 oznacza, że uczeń zdobył informacje i umiejętności wchodzące w skład celu 
dydaktycznego, ale nie radzi sobie z trudniejszymi zagadnieniami. Wynik 1,0 
oznacza, że uczeń lub uczennica samodzielnie nie jest w stanie zademonstrować 
wiadomości ani umiejętności odnoszących się do celu dydaktycznego, ale radzi 
sobie z nimi przy pomocy nauczyciela. Wreszcie wynik 0,0 oznacza, że uczeń nie 
rozumie tematu, nie wykazuje się rozumieniem ani umiejętnościami związanymi 
z celem dydaktycznym, nawet gdy pomaga mu nauczyciel.

By poprawnie opracować narzędzia oceniania kształtującego związane z wy-
branym celem dydaktycznym, nauczyciel musi najpierw się upewnić, że zawiera 
ono wszystkie zadania czy elementy odnoszące się do poziomu 2,0, 3,0 i 4,0. Prze-
analizujmy na przykład skalę dotyczącą liczb zawartą w tabeli 1.11. Nauczyciel 
oceniający opanowanie tematu przez uczniów musi koniecznie wziąć pod uwagę 
elementy na poziomach 4,0, 3,0 i 2,0. Należałoby więc ułożyć zadania, w których 
uczniowie musieliby porównywać liczby całkowite z zakresu do miliona, ułamki 
dziesiętne do tysięcznych i ułamki z takim samym mianownikiem, a także za- 
dania, w których uczniowie musieliby zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne 
i liczby całkowite. Nauczyciel musi też ułożyć zadania, w których uczniowie 
mieliby wyszukiwać ułamki i wielokrotności liczb całkowitych do 100. Umiejęt-
ność poradzenia sobie z tymi zagadnieniami oznaczałaby ocenę na poziomie 3,0. 
By określić, czy któryś uczeń zasłużył na ocenę 2,0, nauczyciel powinien ułożyć 
łatwiejsze zadania związane z celem dydaktycznym, np. sprawdzić wiedzę 
dotyczącą podstawowych terminów, takich jak: miliony, tysięczne, wspólny 
mianownik, ułamek, wielokrotność. Wreszcie, by określić, czy uczniowie są na 
poziomie 4,0, trzeba sprawdzić, czy wyszli poza omawiany w klasie materiał, 
nauczyciel powinien ułożyć zadania dotyczące zagadnień nieomawianych na 
lekcjach, by uczniowie musieli na przykład przekształcać liczby złożone, o któ-
rych nie było mowy w klasie.

Ocenianie według uproszczonej lub pełnej skali wymaga sprawdzania każdego 
ucznia. (Dokładna informacja na ten temat – zob. Classroom Assessment and Grading 
that Work [Marzano, 2006]). Na początku działu uczniowie najpewniej otrzymają 
za te zadania niskie noty, ale pod koniec sami powinni widzieć wzrost wyników. 
To jest właśnie sedno oceniania kształtującego – badanie stopniowego przyrostu 
wiedzy związanej z poszczególnymi celami w ramach danego działu.
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się w trakcie nauczania nowych treści i umiejętności. Ocenianie to należy stosować 
od początku do samego końca danego działu nauczania. Skala omówiona w kroku 
2 zaprojektowana jest zwłaszcza z myślą o ocenianiu kształtującym, ponieważ 
każdy wynik na skali oznacza określony postęp na drodze do realizacji założo-
nego celu nauczania. Wynik 4,0 wskazuje, że uczeń wykroczył poza informacje 
i umiejętności przekazywane przez nauczyciela. Wynik 3,0 oznacza, że uczeń 
zdobył wiedzę, która odpowiada wyznaczonym przez nauczyciela celom. Wynik 
2,0 oznacza, że uczeń zdobył informacje i umiejętności wchodzące w skład celu 
dydaktycznego, ale nie radzi sobie z trudniejszymi zagadnieniami. Wynik 1,0 
oznacza, że uczeń lub uczennica samodzielnie nie jest w stanie zademonstrować 
wiadomości ani umiejętności odnoszących się do celu dydaktycznego, ale radzi 
sobie z nimi przy pomocy nauczyciela. Wreszcie wynik 0,0 oznacza, że uczeń nie 
rozumie tematu, nie wykazuje się rozumieniem ani umiejętnościami związanymi 
z celem dydaktycznym, nawet gdy pomaga mu nauczyciel.

By poprawnie opracować narzędzia oceniania kształtującego związane z wy-
branym celem dydaktycznym, nauczyciel musi najpierw się upewnić, że zawiera 
ono wszystkie zadania czy elementy odnoszące się do poziomu 2,0, 3,0 i 4,0. Prze-
analizujmy na przykład skalę dotyczącą liczb zawartą w tabeli 1.11. Nauczyciel 
oceniający opanowanie tematu przez uczniów musi koniecznie wziąć pod uwagę 
elementy na poziomach 4,0, 3,0 i 2,0. Należałoby więc ułożyć zadania, w których 
uczniowie musieliby porównywać liczby całkowite z zakresu do miliona, ułamki 
dziesiętne do tysięcznych i ułamki z takim samym mianownikiem, a także za- 
dania, w których uczniowie musieliby zamieniać ułamki zwykłe na dziesiętne 
i liczby całkowite. Nauczyciel musi też ułożyć zadania, w których uczniowie 
mieliby wyszukiwać ułamki i wielokrotności liczb całkowitych do 100. Umiejęt-
ność poradzenia sobie z tymi zagadnieniami oznaczałaby ocenę na poziomie 3,0. 
By określić, czy któryś uczeń zasłużył na ocenę 2,0, nauczyciel powinien ułożyć 
łatwiejsze zadania związane z celem dydaktycznym, np. sprawdzić wiedzę 
dotyczącą podstawowych terminów, takich jak: miliony, tysięczne, wspólny 
mianownik, ułamek, wielokrotność. Wreszcie, by określić, czy uczniowie są na 
poziomie 4,0, trzeba sprawdzić, czy wyszli poza omawiany w klasie materiał, 
nauczyciel powinien ułożyć zadania dotyczące zagadnień nieomawianych na 
lekcjach, by uczniowie musieli na przykład przekształcać liczby złożone, o któ-
rych nie było mowy w klasie.

Ocenianie według uproszczonej lub pełnej skali wymaga sprawdzania każdego 
ucznia. (Dokładna informacja na ten temat – zob. Classroom Assessment and Grading 
that Work [Marzano, 2006]). Na początku działu uczniowie najpewniej otrzymają 
za te zadania niskie noty, ale pod koniec sami powinni widzieć wzrost wyników. 
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wiedzy związanej z poszczególnymi celami w ramach danego działu.
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Krok 5. Niech uczniowie zaznaczają swoje postępy związane 
z poszczególnymi celami uczenia się

Ponieważ ocenianie kształtujące pozwala śledzić proces uczenia się uczniów 
w konkretnym czasie, zaznaczali oni własne postępy związane z poszczególnymi 
celami dydaktycznymi. Najlepiej, by uczniowie dostali do wypełnienia karty do-
tyczące każdego celu dydaktycznego z osobna (takie jak ta na ilustracji 1.12).

Karta w tabeli 1.12 została już wypełniona. W pierwszej kolumnie umieszczona 
jest ocena, jaką nauczyciel wystawił uczniowi 5 października. Uczeń uzyskał ocenę 
1,5. W drugiej kolumnie znajduje się ocena z 12 października. Tu uczeń otrzymał 
ocenę 2,0 itd. Takie zaznaczanie wyników związanych z poszczególnymi celami  

Ilustracja 1.12
Karta postępów ucznia

Śledzenie moich postępów

Imię: I.H. 
Cel uczenia się: Opanowanie rachunku prawdopodobieństwa 
Mój wynik początkowy:  1,5   
Chcę dojść do poziomu:  3,0  przed datą:  30 listopada. 
Konkretne zobowiązania, które doprowadzą mnie do tego: Pracować przez 
15 minut 3 razy w tygodniu. 
 
 

Zagadnienie: Rachunek prawdopodobieństwa

a. 5 października  f. 26 listopada 
b. 12 października  g.  
c. 20 października  h.  
d. 30 października  i.  
e. 12 listopada  j.  

  Jak określić i przedstawić cele nauczania, śledzić postępy uczniów 33

1
dydaktycznymi dostarcza uczniom obrazowej informacji o ich postępach. Może 
też być źródłem bardzo ważnych dyskusji między uczniem i nauczycielem na 
temat zbliżania się do poszczególnych celów. W takim systemie uczeń i nauczyciel 
są też w stanie lepiej komunikować się z rodzicami na temat postępów ucznia 
w obszarze określonych wiadomości i umiejętności. W karcie jest też miejsce na 
wpisanie własnych planów uczniów odnośnie postępów oraz informacji o tym, 
co zamierzają w tym celu zrobić.

Krok 6. Zauważaj i świętuj postępy

Jednym z najważniejszych aspektów oceniania kształtującego jest to, że ucznio-
wie śledzą własne postępy, jak na ilustracji 1.12. W takim systemie praktycznie 
każdy uczeń odnosi sukces, ponieważ uzyskuje jakąś wiedzę związaną z celami 
dydaktycznymi. Zarówno uczeń, który zaczynał od poziomu 2,0 i do- szedł do 
poziomu 2,5, jak i ten, który zaczynał od poziomu 1,0 i podciągnął się do poziomu 
2,5, czegoś się nauczyli. W systemie opartym na ocenianiu kształtującym przyrost 
wiedzy jest miarą sukcesu ucznia. Skupianie się na wzroście kompetencji daje 
także powód do zauważania i świętowania – w opozycji do nagradzania – suk-
cesu. Przypomnij sobie dyskusję dotyczącą nagradzania umieszczoną w dziale 
poświęconym badaniom. Podczas gdy nagrody „materialne” pomagają się uczyć 
w niewielkim stopniu, nagrody słowne mogą mieć większe znaczenie. Jednakże 
badania dowodzą, że nawet nagradzanie w formie ustnej ma wątpliwy sens, jeżeli 
prowadzi do zewnętrznej kontroli zachowania uczniów. W kroku tym zaleca się, 
by zauważać i świętować przyrost wiedzy u każdego ucznia, co w bezpośredni 
sposób nawiązuje do wskazań Deci, Ryan i Koestner (2001), by promować wśród 
uczniów wewnątrzsterowność.

Ilustracja 1.13
Karta indywidualnego przyrostu wiedzy ucznia
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Dla każdego ucznia można przygotować taki wykres jak na ilustracji 1.13. 

W tym wypadku uczeń otrzymał 2 punkty za pierwszy cel dydaktyczny, 0,5 
punktu za cel drugi i 2,5 punktu za cel trzeci. Gdy wzrost wiedzy zostanie już 
odnotowany, można to uczcić. Nauczyciel może na przykład urządzić nieformalną 
uroczystość, w czasie której wszyscy uczniowie o wyniku 0,5 wstaną, a reszta 
klasy będzie im biła brawo; następni będą uczniowie z wynikami 1,0 itd. Takie 
„święta” można urządzać przy okazji realizacji każdego celu dydaktycznego 
i po zakończeniu każdego działu lub semestru. Nauczyciele mogą także jakoś 
uhonorować tych uczniów, którzy otrzymali najlepsze wyniki (np. 3,0 i wyższe) 
związane z określonymi celami dydaktycznymi.

Podsumowanie

Rozważając pierwsze pytanie Planu Działań Edukacyjnych – Jak określić 
i przedstawić cele nauczania, śledzić postępy uczniów oraz świętować ich 
sukcesy? – nauczyciel powinien myśleć o trzech podstawowych elementach. 
Po pierwsze, ważne jest określenie celów i zakomunikowanie ich uczniom, co 
wiąże się z rozróżnianiem celów i działań dydaktycznych oraz z zapisywaniem 
celów dydaktycznych w określonej formie. Drugi element to śledzenie postępów 
uczniów z zastosowaniem oceniania kształtującego i skali ocen. Ważne jest tu 
także zapisywanie postępów uczniów związanych z poszczególnymi celami. I po 
trzecie, ważne jest świętowanie sukcesów polegające na zauważaniu i docenianiu 
przyrostu wiedzy uczniów.

2

Rozdział 2. 
Jak pomóc uczniom w skutecznym 

wykorzystywaniu nowo zdobytej wiedzy?

W czasie całego dobrze przygotowanego działu nauczyciele powinni nieustannie 
się troszczyć, aby uczniowie zrozumieli nowe treści. Czasami takie sprawdzanie 
przebiega w formie zadawania pytań, dyskusji z poszczególnymi uczniami, dyskusji 
z małymi grupami uczniów oraz innych spontanicznych interakcji. Innym razem 
są to zaplanowane działania: czytanie tekstu z podręcznika, słuchanie wykładu, 
obserwowanie doświadczenia lub przeprowadzenie go czy oglądanie filmu. Takie 
zaplanowane przez nauczyciela działania określam terminem „doświadczenie 
kluczowe”. Jeśli uczniowie rozumieją treści wnoszone przez takie doświadczenie, 
mają lepszy start na drodze prowadzącej do celu nauczania. Aby uczniowie w jak 
największym stopniu zrozumieli treści związane z doświadczeniem kluczowym, 
nauczyciele powinni ułatwić uczniom aktywne uczestnictwo w zajęciach.

W klasie

Powróćmy do scenariusza lekcji opisanego w poprzednim rozdziale. Jedną 
z pierwszych rzeczy, o jaką pan Hutchins poprosił uczniów, było obejrzenie 
filmu na temat Hiroszimy i Nagasaki. Przed pokazaniem tego filmu zapytał, 
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czy kiedykolwiek widzieli lub czytali cokolwiek na temat tych dwóch miast 
w Japonii i tego, co stało się z nimi pod koniec II wojny światowej. Podkreślił, że 
nie oczekuje od nich, że coś już wiedzą, lecz zastanawia się, czy ktoś ma może 
jakieś informacje. Gdy ochotnicy odpowiadają, pan Hutchins notuje krótko ich 
wypowiedzi na tablicy. Następnie dzieli uczniów na trzyosobowe grupy. Każ-
dy z członków poszczególnych grup został oznaczony literą — A, B lub C. Pan 
Hutchins powiedział uczniom, że oglądając film, mogą notować wszystkie myśli 
w zeszytach, lecz zaznaczył również, że nie powinni prowadzić szczegółowych 
notatek. Powiedział:

– Po prostu obejrzyjcie film i postarajcie się zrozumieć, co zostało pokazane. Będziecie 
oglądać krótkie fragmenty, około 4-minutowe, by mieć czas porozmawiać o każdym 
z nich. Będziecie również mieć później czas, by zrobić notatki, kiedy lepiej zrozumiecie 
informacje.

Po pierwszym czterominutowym fragmencie pan Hutchins wyłączył film 
i poprosił uczniów A z każdej grupy, by podsumowali, co zapamiętali z tego frag-
mentu. Pozostali dwaj uczniowie w każdej z grup zostali poproszeni o dodanie 
czegoś do wypowiedzi ucznia A. Pan Hutchins zapytał również, czy jakiś uczeń 
ma pytania na temat tego, co przed chwilą zobaczył. Odpowiadał na te pytania 
zwięźle, a następnie dawał uczniom kilka minut na notatki w zeszytach. Ponow-
nie zwracał uwagę, by nie tracili zbyt dużo energii na notatki, ponieważ będą 
mieć na to czas później. Następnie znów włączył film na kolejne cztery minuty 
i powtórzył całą procedurę z uczniem B w każdej grupie. Czynność tę wykonał 
jeszcze raz, aż do chwili, kiedy każdy z uczniów miał okazję podsumować treść 
jednego z trzech fragmentów filmu.

Następnie pan Hutchins zadał uczniom kilka pytań dedukcyjnych, które 
zmusiły ich do wyjścia poza materiał filmu. Krok ten wymagał pracy całej klasy. 
Po zadaniu pytań dedukcyjnych pan Hutchins pozostawił czas każdej grupie, 
by podsumowała to, czego się właśnie nauczyła. Wytłumaczył uczniom, że teraz 
jest właściwy moment, by umieścić w zeszytach bardziej szczegółowe notatki. 
Poprosił również każdą z grup o graficzną prezentację pokazującą to, czego się 
nauczyli. Grupy były proszone  o przedstawienie tych prezentacji oraz podsumo-
wań przed całą klasą. Wreszcie każdy z uczniów został poproszony o odpowiedź 
na następujące pytanie: W czym miałeś rację w swoich początkowych poglądach 
na wydarzenia w Hiroszimie i Nagasaki? Te odpowiedzi powinny się znaleźć 
w zeszytach.
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Badania i teoria

Przez lata trwały liczne dyskusje dotyczące potrzeby przetwarzania przez 
uczniów nowej wiedzy, tak aby nabrała dla nich osobistego znaczenia. Pod takimi 
sztandarami jak konstruktywizm czy badania mózgu, w literaturze znajdujemy 
dyskusję nad potrzebą aktywnej pracy z częścią uczniów (Berman, 2001; Brandt 
1998; Brooks i Brooks 1999, 2001; Caine i Caine, 1991, 1997; Jensen, 2005; Sousa, 
2001; Sylwester i Margulies, 1998; Wolfe, 2001). Wymienione pozycje dostarcza-
ją pożytecznych spostrzeżeń na temat natury uczenia się. Najogólniej mówiąc, 
uczniowie powinni być aktywnie angażowani w przetwarzanie informacji, a proces 
dydaktyczny powinien zawierać interakcje między nauczycielem, uczniami oraz 
treścią. Badacze Cobb, Yackel i Wood (1992) opisują ten proces w następujący 
sposób: Proces dydaktyczny jest interakcyjny z natury i wymaga ukrytych i bezpośrednich 
negocjacji… znaczeń (s. 5). Jednakże konstrukcja wiedzy czy negocjacje znaczeń 
nie odbywają się w próżni. Rzeczywiście wielu psychologów kognitywnych po-
piera pogląd, że nauczyciele muszą zarówno poprowadzić uczniów przez ważne 
elementy nowej treści, jak i ułatwić jej przetworzenie (Anderson, Greeno, Reder 
i Simon, 2000; Anderson, Reder i Simon, 1995, 1996; Bruer, 1993, 1997). To, co jest 
potrzebne, to kompleksowe podejście, które pozwala uczniom nadawać wiedzy 
osobiste znaczenie poprzez wchodzenie w interakcje z treścią, nauczycielem 
oraz innymi uczniami. Na szczęście badanie i teoria dają wskazówki, z jakich 
elementów budować ten rodzaj podejścia.

Doświadczenia o znaczeniu kluczowym

Jednym z aspektów kompleksowego podejścia jest określenie roli nauczyciela 
w doświadczeniach kluczowych, czyli tych, które ukazują uczniom nowe treści. 
Praca Nuthalla i innych (Nuthall, 1999; Nuthall & Alton-Lee, 1995) jest tu szcze-
gólnie znacząca. Nuthall badał uczenie się uczniów szkoły podstawowej, którzy 
uczestniczyli w tych samych doświadczeniach dydaktycznych z nauk ścisłych 
i społecznych. Badano stopień przyswojenia treści i trwałość zdobytej wiedzy. 
Mimo że wszyscy uczniowie mieli takie same podstawowe doświadczenia, przy-
pominali sobie różne rzeczy, a treści, które przypominali sobie wszyscy, rozu-
mieli na zróżnicowanym poziomie. Jedną z przyczyn tych różnic były inne typy 
zajęć dodatkowych wybieranych przez uczniów i różny poziom zaangażowania 
w doświadczenia o znaczeniu kluczowym. Jedną z konkluzji, jaką można wysnuć 
z pracy Nuthalla, jest to, że nauczyciele powinni zaznaczać, że oto uczniowie 
biorą udział w doświadczeniach o znaczeniu kluczowym. Ten sposób sprawdza 
się także w przypadku pracy nad zrozumieniem drukowanego tekstu pisanego 
(Kintsch, 1974, 1979; van Dijk, 1997, 1980; van Dijk & Kintsch, 1983). Informacje 
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czy kiedykolwiek widzieli lub czytali cokolwiek na temat tych dwóch miast 
w Japonii i tego, co stało się z nimi pod koniec II wojny światowej. Podkreślił, że 
nie oczekuje od nich, że coś już wiedzą, lecz zastanawia się, czy ktoś ma może 
jakieś informacje. Gdy ochotnicy odpowiadają, pan Hutchins notuje krótko ich 
wypowiedzi na tablicy. Następnie dzieli uczniów na trzyosobowe grupy. Każ-
dy z członków poszczególnych grup został oznaczony literą — A, B lub C. Pan 
Hutchins powiedział uczniom, że oglądając film, mogą notować wszystkie myśli 
w zeszytach, lecz zaznaczył również, że nie powinni prowadzić szczegółowych 
notatek. Powiedział:

– Po prostu obejrzyjcie film i postarajcie się zrozumieć, co zostało pokazane. Będziecie 
oglądać krótkie fragmenty, około 4-minutowe, by mieć czas porozmawiać o każdym 
z nich. Będziecie również mieć później czas, by zrobić notatki, kiedy lepiej zrozumiecie 
informacje.

Po pierwszym czterominutowym fragmencie pan Hutchins wyłączył film 
i poprosił uczniów A z każdej grupy, by podsumowali, co zapamiętali z tego frag-
mentu. Pozostali dwaj uczniowie w każdej z grup zostali poproszeni o dodanie 
czegoś do wypowiedzi ucznia A. Pan Hutchins zapytał również, czy jakiś uczeń 
ma pytania na temat tego, co przed chwilą zobaczył. Odpowiadał na te pytania 
zwięźle, a następnie dawał uczniom kilka minut na notatki w zeszytach. Ponow-
nie zwracał uwagę, by nie tracili zbyt dużo energii na notatki, ponieważ będą 
mieć na to czas później. Następnie znów włączył film na kolejne cztery minuty 
i powtórzył całą procedurę z uczniem B w każdej grupie. Czynność tę wykonał 
jeszcze raz, aż do chwili, kiedy każdy z uczniów miał okazję podsumować treść 
jednego z trzech fragmentów filmu.

Następnie pan Hutchins zadał uczniom kilka pytań dedukcyjnych, które 
zmusiły ich do wyjścia poza materiał filmu. Krok ten wymagał pracy całej klasy. 
Po zadaniu pytań dedukcyjnych pan Hutchins pozostawił czas każdej grupie, 
by podsumowała to, czego się właśnie nauczyła. Wytłumaczył uczniom, że teraz 
jest właściwy moment, by umieścić w zeszytach bardziej szczegółowe notatki. 
Poprosił również każdą z grup o graficzną prezentację pokazującą to, czego się 
nauczyli. Grupy były proszone  o przedstawienie tych prezentacji oraz podsumo-
wań przed całą klasą. Wreszcie każdy z uczniów został poproszony o odpowiedź 
na następujące pytanie: W czym miałeś rację w swoich początkowych poglądach 
na wydarzenia w Hiroszimie i Nagasaki? Te odpowiedzi powinny się znaleźć 
w zeszytach.
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Badania i teoria

Przez lata trwały liczne dyskusje dotyczące potrzeby przetwarzania przez 
uczniów nowej wiedzy, tak aby nabrała dla nich osobistego znaczenia. Pod takimi 
sztandarami jak konstruktywizm czy badania mózgu, w literaturze znajdujemy 
dyskusję nad potrzebą aktywnej pracy z częścią uczniów (Berman, 2001; Brandt 
1998; Brooks i Brooks 1999, 2001; Caine i Caine, 1991, 1997; Jensen, 2005; Sousa, 
2001; Sylwester i Margulies, 1998; Wolfe, 2001). Wymienione pozycje dostarcza-
ją pożytecznych spostrzeżeń na temat natury uczenia się. Najogólniej mówiąc, 
uczniowie powinni być aktywnie angażowani w przetwarzanie informacji, a proces 
dydaktyczny powinien zawierać interakcje między nauczycielem, uczniami oraz 
treścią. Badacze Cobb, Yackel i Wood (1992) opisują ten proces w następujący 
sposób: Proces dydaktyczny jest interakcyjny z natury i wymaga ukrytych i bezpośrednich 
negocjacji… znaczeń (s. 5). Jednakże konstrukcja wiedzy czy negocjacje znaczeń 
nie odbywają się w próżni. Rzeczywiście wielu psychologów kognitywnych po-
piera pogląd, że nauczyciele muszą zarówno poprowadzić uczniów przez ważne 
elementy nowej treści, jak i ułatwić jej przetworzenie (Anderson, Greeno, Reder 
i Simon, 2000; Anderson, Reder i Simon, 1995, 1996; Bruer, 1993, 1997). To, co jest 
potrzebne, to kompleksowe podejście, które pozwala uczniom nadawać wiedzy 
osobiste znaczenie poprzez wchodzenie w interakcje z treścią, nauczycielem 
oraz innymi uczniami. Na szczęście badanie i teoria dają wskazówki, z jakich 
elementów budować ten rodzaj podejścia.

Doświadczenia o znaczeniu kluczowym

Jednym z aspektów kompleksowego podejścia jest określenie roli nauczyciela 
w doświadczeniach kluczowych, czyli tych, które ukazują uczniom nowe treści. 
Praca Nuthalla i innych (Nuthall, 1999; Nuthall & Alton-Lee, 1995) jest tu szcze-
gólnie znacząca. Nuthall badał uczenie się uczniów szkoły podstawowej, którzy 
uczestniczyli w tych samych doświadczeniach dydaktycznych z nauk ścisłych 
i społecznych. Badano stopień przyswojenia treści i trwałość zdobytej wiedzy. 
Mimo że wszyscy uczniowie mieli takie same podstawowe doświadczenia, przy-
pominali sobie różne rzeczy, a treści, które przypominali sobie wszyscy, rozu-
mieli na zróżnicowanym poziomie. Jedną z przyczyn tych różnic były inne typy 
zajęć dodatkowych wybieranych przez uczniów i różny poziom zaangażowania 
w doświadczenia o znaczeniu kluczowym. Jedną z konkluzji, jaką można wysnuć 
z pracy Nuthalla, jest to, że nauczyciele powinni zaznaczać, że oto uczniowie 
biorą udział w doświadczeniach o znaczeniu kluczowym. Ten sposób sprawdza 
się także w przypadku pracy nad zrozumieniem drukowanego tekstu pisanego 
(Kintsch, 1974, 1979; van Dijk, 1997, 1980; van Dijk & Kintsch, 1983). Informacje 
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mogą być różnie uporządkowane. 
Jeśli istnieje jeden najskuteczniej-
szy sposób podniesienia poziomu 
rozumienia treści, jest nim pod-
kreślenie, że dana informacja ma 
charakter kluczowy.

Co ciekawe, Nuthall (Nuthall, 
1999; Nuthall & Alton -Lee, 1995) 
uważa, że różne typy doświad-
czeń kluczowych powodują różne 
skutki u różnych uczniów. Wnioski 
przedstawione w tabeli 2.1 wska-
zują, że każdy typ doświadczenia — nauka wzrokowa, odgrywanie scenek oraz 
nauka werbalna — podnosi efektywność uczenia się, jeśli tylko doświadczenie 
przebiegło we właściwy sposób. Jednak można być zaskoczonym najwyższym 
wynikiem przypisanym nauce wzrokowej oraz odgrywaniu scenek, które prze-
wyższają nauczanie werbalne, jeśli chodzi o procent informacji, który uczniowie 
umieli sobie przypomnieć rok po przerobieniu danego działu. Mówiąc wprost 
— nauka wzrokowa pomaga uczniom tworzyć mentalne obrazy przyswajanych 
informacji. Odgrywanie scenek zakłada dramatyzację treści. Nuthall wyjaśnia 
dalej, że narracje czy opowiadania wymagają zarówno wzrokowych, jak drama-
turgicznych technik nauczania. O wykorzystaniu narracji1 Nuthall (1999) pisze 
następująco:

Nasze badania sugerują, że narracje dają mocne struktury organizowania i przecho-
wywania w pamięci treści programu nauczania… Opowieści często zawierają szeroki 
wachlarz dodatkowych informacji i łączą się z osobistym doświadczeniem, jak również 
są zintegrowane w całość dzięki znajomej strukturze (s. 337).

Wprowadzenie uczniów w temat

Drugą charakterystyczną cechą kompleksowego podejścia do interakcji ucznia 
z treścią jest zaangażowanie się uczniów w czynność poprzedzającą faktyczną 
prezentację treści. Chodzi o aktywność, która sprawia, że uczniowie zaczynają 
myśleć o treści lekcji, zanim zetkną się z doświadczeniem o kluczowym znacze-
niu. Takie czynności wydają się szczególnie pomocne uczniom, którzy nie mają 
podstawowej wiedzy na dany temat (Mayer, 1979; West i Fensham, 1976). Mayer 
(2003) pisze, że do najlepiej zbadanych technik wprowadzających należy schemat 
wprowadzający2. Ausubel (1968) poświęca sporo miejsca badaniom dotyczącym 
tej metody.

 Ze schematem wprowadzającym powiązane są wskazówki naprowadzające. 
Korzystając z nich, nauczyciel pomaga uczniom połączyć nowe treści z wiedzą 

1 Angielski termin narratives tłumaczymy jako „narracje” i „opowieści”.
2 W języku polskim używa się też oryginalnego angielskiego terminu advance organiser.

Tabela 2.1
Efekty różnych typów doświadczeń 

dydaktycznych uczniów w badaniach Nuthalla

Typ doświadczenia
Procent informacji, które 

uczniowie pamiętali rok po 
skończeniu danego działu

Nauka wzrokowa 77
Odgrywanie scenek 57
Nauka werbalna 53

Źródło: Dane z Nuthall 1999, Nuthall & Alton-Lee, 1995.
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przyswojoną wcześniej. Wskazówki mogą też być używane jako pewna forma 
schematu wprowadzającego. W tabeli 2.2 przedstawiono wyniki odpowiednich 
badań przytaczane w dziełach kilku badaczy.

Mayer (2003) omawia kilka rodzajów schematów wprowadzających zajęć, 
więcej niż znalazło się w tabeli 2.2. Odnotowuje też, że rozkład treści zajęć nie 
tylko poprawia zrozumienie, ale też wspomaga przekaz informacji.

Małe fragmenty

Gdy już uczniowie zapoznają się wstępnie z treścią zajęć, mogą zacząć przy-
swajać najważniejsze informacje podczas doświadczeń kluczowych. O tym, czy 
zadanie to się powiedzie, decyduje do pewnego stopnia to, jak nauczyciel po-
dzieli kluczowe informacje na małe fragmenty (Linden i inni, 2003). Rosenshine 

Tabela 2.2
Wyniki badań dotyczących rozkładu treści zajęć oraz wskazówek

Studium Temat

Liczba  
analizowa-
nych przy-
padków

Średni  
poziom  
skutecz-

ności

Wzrost  
w pun-
ktach 

procen-
towych

Luiten, Ames, 
& Ackerson, 1980

Ogólny wpływ schematu wprowa-
dzającego 110 0,21 8

Lott, 1983 (a) Ogólny wpływ schematu wprowa-
dzającego

17
5

0,09
0,77

3
28

Stone, 1983

Objaśniający schemat wprowadzający 44 0,80 29
Narracyjny schemat wprowadzający 12 0,53 20
Ilustrowany i pisemny schemat 
wprowadzający 15 0,52 20

Hattie, 1992 Ogólny wpływ schematu wprowa-
dzającego 387 0,37 14

Walberg, 1999 (a)

Ogólny wpływ schematu wprowa-
dzającego

29
16

0,45
0,24

17
9

Wskazówki naprowadzające –
–

0,75
0,71

27
26

Bloom, 1976 Wskazówki naprowadzające 20 0,90 32
Wise i Okey, 1983 Wskazówki naprowadzające 11 0,56 21
Crismore, 1985 Wskazówki naprowadzające 231 0,60 23
Ross, 1988 (b) Wskazówki naprowadzające 6 0,41 16
Guzzetti, Snyder, 
Glass i Gamas, 1993 Wskazówki naprowadzające 14 0,08 3

(a) Podano dwie wielkości ze względu na sposób, w jaki je odnotowano. Więcej szczegółów można znaleźć 
w omawianych pracach.

(b) Poziom skuteczności obliczony na podstawie danych dostarczonych przez Ross, 1988.
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mogą być różnie uporządkowane. 
Jeśli istnieje jeden najskuteczniej-
szy sposób podniesienia poziomu 
rozumienia treści, jest nim pod-
kreślenie, że dana informacja ma 
charakter kluczowy.

Co ciekawe, Nuthall (Nuthall, 
1999; Nuthall & Alton -Lee, 1995) 
uważa, że różne typy doświad-
czeń kluczowych powodują różne 
skutki u różnych uczniów. Wnioski 
przedstawione w tabeli 2.1 wska-
zują, że każdy typ doświadczenia — nauka wzrokowa, odgrywanie scenek oraz 
nauka werbalna — podnosi efektywność uczenia się, jeśli tylko doświadczenie 
przebiegło we właściwy sposób. Jednak można być zaskoczonym najwyższym 
wynikiem przypisanym nauce wzrokowej oraz odgrywaniu scenek, które prze-
wyższają nauczanie werbalne, jeśli chodzi o procent informacji, który uczniowie 
umieli sobie przypomnieć rok po przerobieniu danego działu. Mówiąc wprost 
— nauka wzrokowa pomaga uczniom tworzyć mentalne obrazy przyswajanych 
informacji. Odgrywanie scenek zakłada dramatyzację treści. Nuthall wyjaśnia 
dalej, że narracje czy opowiadania wymagają zarówno wzrokowych, jak drama-
turgicznych technik nauczania. O wykorzystaniu narracji1 Nuthall (1999) pisze 
następująco:

Nasze badania sugerują, że narracje dają mocne struktury organizowania i przecho-
wywania w pamięci treści programu nauczania… Opowieści często zawierają szeroki 
wachlarz dodatkowych informacji i łączą się z osobistym doświadczeniem, jak również 
są zintegrowane w całość dzięki znajomej strukturze (s. 337).

Wprowadzenie uczniów w temat

Drugą charakterystyczną cechą kompleksowego podejścia do interakcji ucznia 
z treścią jest zaangażowanie się uczniów w czynność poprzedzającą faktyczną 
prezentację treści. Chodzi o aktywność, która sprawia, że uczniowie zaczynają 
myśleć o treści lekcji, zanim zetkną się z doświadczeniem o kluczowym znacze-
niu. Takie czynności wydają się szczególnie pomocne uczniom, którzy nie mają 
podstawowej wiedzy na dany temat (Mayer, 1979; West i Fensham, 1976). Mayer 
(2003) pisze, że do najlepiej zbadanych technik wprowadzających należy schemat 
wprowadzający2. Ausubel (1968) poświęca sporo miejsca badaniom dotyczącym 
tej metody.

 Ze schematem wprowadzającym powiązane są wskazówki naprowadzające. 
Korzystając z nich, nauczyciel pomaga uczniom połączyć nowe treści z wiedzą 

1 Angielski termin narratives tłumaczymy jako „narracje” i „opowieści”.
2 W języku polskim używa się też oryginalnego angielskiego terminu advance organiser.

Tabela 2.1
Efekty różnych typów doświadczeń 

dydaktycznych uczniów w badaniach Nuthalla

Typ doświadczenia
Procent informacji, które 

uczniowie pamiętali rok po 
skończeniu danego działu

Nauka wzrokowa 77
Odgrywanie scenek 57
Nauka werbalna 53

Źródło: Dane z Nuthall 1999, Nuthall & Alton-Lee, 1995.
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przyswojoną wcześniej. Wskazówki mogą też być używane jako pewna forma 
schematu wprowadzającego. W tabeli 2.2 przedstawiono wyniki odpowiednich 
badań przytaczane w dziełach kilku badaczy.

Mayer (2003) omawia kilka rodzajów schematów wprowadzających zajęć, 
więcej niż znalazło się w tabeli 2.2. Odnotowuje też, że rozkład treści zajęć nie 
tylko poprawia zrozumienie, ale też wspomaga przekaz informacji.

Małe fragmenty

Gdy już uczniowie zapoznają się wstępnie z treścią zajęć, mogą zacząć przy-
swajać najważniejsze informacje podczas doświadczeń kluczowych. O tym, czy 
zadanie to się powiedzie, decyduje do pewnego stopnia to, jak nauczyciel po-
dzieli kluczowe informacje na małe fragmenty (Linden i inni, 2003). Rosenshine 

Tabela 2.2
Wyniki badań dotyczących rozkładu treści zajęć oraz wskazówek

Studium Temat

Liczba  
analizowa-
nych przy-
padków

Średni  
poziom  
skutecz-

ności

Wzrost  
w pun-
ktach 

procen-
towych

Luiten, Ames, 
& Ackerson, 1980

Ogólny wpływ schematu wprowa-
dzającego 110 0,21 8

Lott, 1983 (a) Ogólny wpływ schematu wprowa-
dzającego

17
5

0,09
0,77

3
28

Stone, 1983

Objaśniający schemat wprowadzający 44 0,80 29
Narracyjny schemat wprowadzający 12 0,53 20
Ilustrowany i pisemny schemat 
wprowadzający 15 0,52 20

Hattie, 1992 Ogólny wpływ schematu wprowa-
dzającego 387 0,37 14

Walberg, 1999 (a)

Ogólny wpływ schematu wprowa-
dzającego

29
16

0,45
0,24

17
9

Wskazówki naprowadzające –
–

0,75
0,71

27
26

Bloom, 1976 Wskazówki naprowadzające 20 0,90 32
Wise i Okey, 1983 Wskazówki naprowadzające 11 0,56 21
Crismore, 1985 Wskazówki naprowadzające 231 0,60 23
Ross, 1988 (b) Wskazówki naprowadzające 6 0,41 16
Guzzetti, Snyder, 
Glass i Gamas, 1993 Wskazówki naprowadzające 14 0,08 3

(a) Podano dwie wielkości ze względu na sposób, w jaki je odnotowano. Więcej szczegółów można znaleźć 
w omawianych pracach.

(b) Poziom skuteczności obliczony na podstawie danych dostarczonych przez Ross, 1988.
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(2002) nazywa tę praktykę „nauczaniem małymi krokami”. Autor, poddając pod 
dyskusję wyniki licznych badań dotyczących skutecznych nauczycieli, czyni 
następującą obserwację:

Kiedy najbardziej skuteczni nauczyciele w tych badaniach uczyli nowego materiału, 
robili to małymi krokami, tzn. jednorazowo prezentowali jedynie małą część nowego 
materiału… Znaczenie uczenia małymi krokami wpisuje się dobrze w wyniki badań 
z zakresu psychologii poznawczej na temat ograniczeń naszej pamięci operacyjnej. 
Nasza pamięć operacyjna, czyli miejsce, gdzie przetwarzamy informacje, jest mała 
– może poradzić sobie jedynie z pewną porcją informacji naraz – zbyt dużo informacji 
zapycha naszą pamięć operacyjną (2002, s. 7).

Mimo że Good i Brophy (2003) oraz Mayer (2003) używają innej terminologii, 
wszyscy przyznają, że ważny jest podział doświadczeń kluczowych na elementy, 
które uczniowie mogą przyswoić. Warto pamiętać, że nauczyciel jest najpraw-
dopodobniej jedyną osobą, która może określić charakter i rozmiar tych części, 
ponieważ zna swoich uczniów oraz ich wyjściowy poziom rozumienia treści. 
Inną znaczącą sprawą jest to, że podzielenie ważnych dydaktycznie treści na 
małe fragmenty jest przydatne zarówno wtedy, gdy dotyczy słuchania wykładu, 
jak i gdy uczniowie sami czytają fragment tekstu, obserwują doświadczenie czy 
oglądają film.

Aktywne przetwarzanie z użyciem makrostrategii

Małe fragmenty treści powinny być stale przetwarzane przez uczniów. Wy- 
maga to użycia zestawu interaktywnych strategii dydaktycznych. Nie ma jednej 
skutecznej strategii, która zawsze by się sprawdzała przy czynnym przetwarzaniu 
informacji podczas doświadczeń o znaczeniu kluczowym. Winno się tu stosować 
raczej termin makrostrategia. Jedną z takich makrostrategii jest na przykład wza-
jemne nauczanie (Palincsar i Brown, 1984). Zostało ono opisane w dalszej części 
tego rozdziału, w kroku 4. Upraszczając, strategia ta łączy bardziej specyficzne 
strategie podsumowywania, pytania, wyjaśniania i przewidywania. Uczniowie 
używają strategii w grupach, kolejno obejmując stanowisko lidera grupy. Badania 
nad wzajemnym nauczaniem są dosyć obiecujące. Na przykład w omówieniu ba-
dań nad wzajemnym nauczaniem Rosenshine i Meister (1994) pokazali, że średni 
poziom skuteczności wynosi 0,88, jeśli do mierzenia zrozumienia używano zadań 
zaprojektowanych przez przeprowadzających eksperyment. Przekłada się to na 
wzrost wyników nauczania o 31 punktów procentowych. W pokrewnym studium 
Rosenshine, Meister i Chapman wykazali, że samo wymyślanie pytań, jeden z kom-
ponentów wzajemnego nauczania, ma swoją siłę. Ogólny poziom skuteczności 
przy zadaniach tworzonych przez przeprowadzających eksperyment wynosił 0,86, 
co także przekłada się na 31-procentowy wzrost osiągnięć uczniów.

Barley i inni (2002) używają innej terminologii, ale też wskazują kilka ma-
krostrategii szczególnie przydatnych wobec uczniów z grupy ryzyka. Zauwa-
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żają oni, że te makrostrategie zaprojektowano, by zwiększyć umiejętności uczniów 
związane ze: (1) skumulowanym powtarzaniem czytanych informacji, (2) informacjami 
uporządkowanymi, (3) podsumowywaniem zarówno akapitów, jak i problemów, (4) jak 
najzwięźlejszym ujmowaniem głównych idei, (5) przewidywaniem i sprawdzaniem wyni‑
ków (2002, s. 84). W skrócie — istnieje kilka technik, które według naszej definicji 
mogą być zakwalifikowane jako makrostrategie. (Inne przykłady makrostrategii 
opisują: Good i Brophy, 2003; Mayer, 2003). Zazwyczaj makrostrategie składają 
się z kilku elementów, których samodzielne działanie zostało już dość dobrze 
udokumentowane. Istnieje przynajmniej pięć szczegółowych strategii, które 
zwykle wchodzą w skład dobrej makrostrategii: (1) streszczanie i sporządzanie 
notatek, (2) pozawerbalne przedstawianie informacji, (3) pytania, (4) refleksja 
i (5) uczenie się we współpracy z innymi1.

Streszczanie i sporządzanie notatek
Przygotowując streszczenia, uczniowie samodzielnie podsumowują informacje 

zdobyte dzięki doświadczeniom o kluczowej roli (Kintsch, 1979; van Dijk, 1980). 
Anderson i Hidi (Anderson i Hidi, 1988/1989; Hidi i Anderson, 1987) dostarczają 
dokładnej dokumentacji dotyczącej teorii i badań nad streszczaniem. Robienie 
notatek jest z tym ściśle powiązane – wymaga od uczniów przetwarzania informacji 
zdobytych podczas doświadczeń kluczowych we własne krótkie sprawozdania. 
W tabeli 2.3 pokazano kilka wyników badań dotyczących podsumowywania 
i robienia notatek.

Pozajęzykowe przedstawianie informacji
Streszczanie i sporządzanie notatek to językowe sposoby przetwarzania informacji 

— w obu tych strategiach używa się języka. Informacje mogą być także kodowane 
w formach pozajęzykowych lub obrazkowych. Paivio (Paivio, 1969, 1971, 1990; Sa-
doski i Paivio, 2001) szczegółowo wyjaśnia dynamikę tego typu procesów. Językowy 
aspekt przetwarzania najlepiej daje się obserwować jako umiejętność mówienia 
o tym, co się przeczytało, usłyszało albo czego się doświadczyło. Pozajęzykowy 
aspekt przetwarzania informacji daje się zaobserwować w formie obrazów zwią-
zanych z danym doświadczeniem. Na przykład uczeń, który nauczył się budowy 
komórki i zrozumiał ją, będzie miał też mentalne obrazy związane z tymi informa-
cjami. Wśród sposobów wspomagających pozajęzykowe przetwarzanie informacji 
znajduje się też tworzenie przedstawień graficznych (Albermann i Boothby, 1986; 
Armbruster, Anderson i Meyer, 1992; Darch, Carnine i Kameenui, 1986; Griffin, 
Simmons i Kameenui, 1992; Horton, Lovitt i Bergerud, 1990; McLaughlin, 1991; 
Robinson i Keiwra, 1996), tworzenie modeli (Corkill, 1992; Welch, 1997), tworzenie 
obrazów w umyśle (Muehlherr i Siermann, 1996; Willoughby, Desmarias, Wood, 
Sims i Kalra, 1997), rysowanie obrazów i piktogramów (Macklin, 1997; Newton, 

1 W oryginale cooperative learning, co tłumaczymy jako „uczenie się we współpracy z innymi” 
oraz „praca zespołowa”.
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(2002) nazywa tę praktykę „nauczaniem małymi krokami”. Autor, poddając pod 
dyskusję wyniki licznych badań dotyczących skutecznych nauczycieli, czyni 
następującą obserwację:

Kiedy najbardziej skuteczni nauczyciele w tych badaniach uczyli nowego materiału, 
robili to małymi krokami, tzn. jednorazowo prezentowali jedynie małą część nowego 
materiału… Znaczenie uczenia małymi krokami wpisuje się dobrze w wyniki badań 
z zakresu psychologii poznawczej na temat ograniczeń naszej pamięci operacyjnej. 
Nasza pamięć operacyjna, czyli miejsce, gdzie przetwarzamy informacje, jest mała 
– może poradzić sobie jedynie z pewną porcją informacji naraz – zbyt dużo informacji 
zapycha naszą pamięć operacyjną (2002, s. 7).

Mimo że Good i Brophy (2003) oraz Mayer (2003) używają innej terminologii, 
wszyscy przyznają, że ważny jest podział doświadczeń kluczowych na elementy, 
które uczniowie mogą przyswoić. Warto pamiętać, że nauczyciel jest najpraw-
dopodobniej jedyną osobą, która może określić charakter i rozmiar tych części, 
ponieważ zna swoich uczniów oraz ich wyjściowy poziom rozumienia treści. 
Inną znaczącą sprawą jest to, że podzielenie ważnych dydaktycznie treści na 
małe fragmenty jest przydatne zarówno wtedy, gdy dotyczy słuchania wykładu, 
jak i gdy uczniowie sami czytają fragment tekstu, obserwują doświadczenie czy 
oglądają film.

Aktywne przetwarzanie z użyciem makrostrategii

Małe fragmenty treści powinny być stale przetwarzane przez uczniów. Wy- 
maga to użycia zestawu interaktywnych strategii dydaktycznych. Nie ma jednej 
skutecznej strategii, która zawsze by się sprawdzała przy czynnym przetwarzaniu 
informacji podczas doświadczeń o znaczeniu kluczowym. Winno się tu stosować 
raczej termin makrostrategia. Jedną z takich makrostrategii jest na przykład wza-
jemne nauczanie (Palincsar i Brown, 1984). Zostało ono opisane w dalszej części 
tego rozdziału, w kroku 4. Upraszczając, strategia ta łączy bardziej specyficzne 
strategie podsumowywania, pytania, wyjaśniania i przewidywania. Uczniowie 
używają strategii w grupach, kolejno obejmując stanowisko lidera grupy. Badania 
nad wzajemnym nauczaniem są dosyć obiecujące. Na przykład w omówieniu ba-
dań nad wzajemnym nauczaniem Rosenshine i Meister (1994) pokazali, że średni 
poziom skuteczności wynosi 0,88, jeśli do mierzenia zrozumienia używano zadań 
zaprojektowanych przez przeprowadzających eksperyment. Przekłada się to na 
wzrost wyników nauczania o 31 punktów procentowych. W pokrewnym studium 
Rosenshine, Meister i Chapman wykazali, że samo wymyślanie pytań, jeden z kom-
ponentów wzajemnego nauczania, ma swoją siłę. Ogólny poziom skuteczności 
przy zadaniach tworzonych przez przeprowadzających eksperyment wynosił 0,86, 
co także przekłada się na 31-procentowy wzrost osiągnięć uczniów.

Barley i inni (2002) używają innej terminologii, ale też wskazują kilka ma-
krostrategii szczególnie przydatnych wobec uczniów z grupy ryzyka. Zauwa-
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żają oni, że te makrostrategie zaprojektowano, by zwiększyć umiejętności uczniów 
związane ze: (1) skumulowanym powtarzaniem czytanych informacji, (2) informacjami 
uporządkowanymi, (3) podsumowywaniem zarówno akapitów, jak i problemów, (4) jak 
najzwięźlejszym ujmowaniem głównych idei, (5) przewidywaniem i sprawdzaniem wyni‑
ków (2002, s. 84). W skrócie — istnieje kilka technik, które według naszej definicji 
mogą być zakwalifikowane jako makrostrategie. (Inne przykłady makrostrategii 
opisują: Good i Brophy, 2003; Mayer, 2003). Zazwyczaj makrostrategie składają 
się z kilku elementów, których samodzielne działanie zostało już dość dobrze 
udokumentowane. Istnieje przynajmniej pięć szczegółowych strategii, które 
zwykle wchodzą w skład dobrej makrostrategii: (1) streszczanie i sporządzanie 
notatek, (2) pozawerbalne przedstawianie informacji, (3) pytania, (4) refleksja 
i (5) uczenie się we współpracy z innymi1.

Streszczanie i sporządzanie notatek
Przygotowując streszczenia, uczniowie samodzielnie podsumowują informacje 

zdobyte dzięki doświadczeniom o kluczowej roli (Kintsch, 1979; van Dijk, 1980). 
Anderson i Hidi (Anderson i Hidi, 1988/1989; Hidi i Anderson, 1987) dostarczają 
dokładnej dokumentacji dotyczącej teorii i badań nad streszczaniem. Robienie 
notatek jest z tym ściśle powiązane – wymaga od uczniów przetwarzania informacji 
zdobytych podczas doświadczeń kluczowych we własne krótkie sprawozdania. 
W tabeli 2.3 pokazano kilka wyników badań dotyczących podsumowywania 
i robienia notatek.

Pozajęzykowe przedstawianie informacji
Streszczanie i sporządzanie notatek to językowe sposoby przetwarzania informacji 

— w obu tych strategiach używa się języka. Informacje mogą być także kodowane 
w formach pozajęzykowych lub obrazkowych. Paivio (Paivio, 1969, 1971, 1990; Sa-
doski i Paivio, 2001) szczegółowo wyjaśnia dynamikę tego typu procesów. Językowy 
aspekt przetwarzania najlepiej daje się obserwować jako umiejętność mówienia 
o tym, co się przeczytało, usłyszało albo czego się doświadczyło. Pozajęzykowy 
aspekt przetwarzania informacji daje się zaobserwować w formie obrazów zwią-
zanych z danym doświadczeniem. Na przykład uczeń, który nauczył się budowy 
komórki i zrozumiał ją, będzie miał też mentalne obrazy związane z tymi informa-
cjami. Wśród sposobów wspomagających pozajęzykowe przetwarzanie informacji 
znajduje się też tworzenie przedstawień graficznych (Albermann i Boothby, 1986; 
Armbruster, Anderson i Meyer, 1992; Darch, Carnine i Kameenui, 1986; Griffin, 
Simmons i Kameenui, 1992; Horton, Lovitt i Bergerud, 1990; McLaughlin, 1991; 
Robinson i Keiwra, 1996), tworzenie modeli (Corkill, 1992; Welch, 1997), tworzenie 
obrazów w umyśle (Muehlherr i Siermann, 1996; Willoughby, Desmarias, Wood, 
Sims i Kalra, 1997), rysowanie obrazów i piktogramów (Macklin, 1997; Newton, 

1 W oryginale cooperative learning, co tłumaczymy jako „uczenie się we współpracy z innymi” 
oraz „praca zespołowa”.
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1995; Pruitt, 1993) oraz tworzenie kinestetycznych reprezentacji treści (Aubusson, 
Foswill, Barr i Perkovic, 1997; Druyan, 1997).

Wiele badań dowodzi skuteczności pozajęzykowego przedstawiania informacji. 
Niektóre z nich przedstawiono w tabeli 2.4.

Jednym z często pomijanych aspektów pozajęzykowego przetwarzania 
informacji są techniki pamięciowe, które angażują niektóre z reprezentacji 
pozajęzykowych. Zazwyczaj umieszcza się je w szerszej kategorii strategii 
mnemotechnicznych. Mayer (2003) opisuje strategie mnemotechniczne w na-
stępujący sposób:

Strategie mnemotechniczne to techniki, które pomagają uczniom w zapamiętywaniu 
materiału takiego jak fakty. Zapamiętanie oznacza, że pamiętasz materiał i potrafisz 
go używać bez świadomego wysiłku psychicznego… Strategie mnemotechniczne to 
m.in. zadania wykonywane na czas, które pomagają uczącemu się w zapamiętywaniu 
materiału (s. 364–365).

Warto pamiętać, że poprawnie używane strategie mnemotechniczne nie są 
technikami pośledniejszego gatunku. Jeśli są poprawnie używane, to wręcz wiążą 

Tabela 2.3
Wyniki badań dotyczących streszczania i robienia notatek

Badanie Temat Liczba przypadków
Średni 
poziom 

skuteczności

Wzrost 
procentowy

Pflaum, Walberg, 
Karegianes i Rasher, 
1980 (a)

Strategie 
streszczania

2
2

0,62
0,73

23
27

Crismore, 1985 Podsumowywanie 100 1,04 35

Raphael i Kirshner, 1985 Strategie 
streszczania 3 1,80 47

Hattie, Biggs i Purdie, 
1996

Strategie 
streszczania 15 0,88 31

Robienie notatek 3 1,05 35

Bangert-Drowns, Hurley 
i Wilkinson, 2004 (b)

Strategie  
streszczania

27 (matematyka)
7 (fizyka)

6 (nauki społeczne)

0,33
0,24
0,13

13
9
5

Ganske, 1981 Robienie notatek 24 1,16 38

Henk i Stahl, 1985 (a) Robienie notatek 25
11

0,34
1,56

13
44

Marzano, Gnadt i Jesse, 
1990 Robienie notatek 3 1,26 40

(a) Podano dwie wielkości ze względu na sposób ich odnotowania w tekście. Więcej szczegółów znajduje 
się w przytoczonych pracach.

(b) Studium zajmowało się uczniami dokonującymi podsumowania i opisu zawartości w formie pisemnej 
z różnych przedmiotów.
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się z wyższymi procesami myślowymi (zob. Hayes, 1981). Niestety, niektórzy 
nauczyciele za techniki pamięciowe uznają samo uczenie się na pamięć, które  
tak naprawdę narusza wiele zasad efektywnego używania mnemotechniki. 
Chodzi o to, że uczniowie muszą zrozumieć informację, zanim użyją techniki 
pamięciowej. Techniki pamięciowe powinny nie tylko pomóc w przypomnieniu 
sobie informacji, ale też w jej rozumieniu.

Pytania
Pytania to kolejny ważny aspekt skutecznych makrostrategii. W tabeli 2.5 

zaprezentowane są wyniki badań dotyczących pytań.
Studium Redfielda i Rousseau (1981) jest szczególnie istotne ze względu na 

skontrastowanie wyników dotyczących pytań o wyższym i niższym poziomie 
złożoności. Badacze ustalili, że wyniki tej analizy wskazują na pozytywne skutki 
(+ 0,7292) prawidłowego używania w klasie pytań o wyższym poziomie trudności (1981, 
s. 243). Badacze zauważają też, że ustalenia te przeczą wnioskom płynącym 
z wcześniejszego studium Winne (1979).

Pytania dedukcyjne z definicji zmuszają uczniów do rozwinięcia informacji, które 
otrzymali wcześniej (zob. Reder, 1980). Jednym ze szczególnie skutecznych typów 

Tabela 2.4
Wyniki badań dotyczących reprezentacji pozawerbalnych

Badanie Temat Liczba 
przypadków

Średni 
poziom 

skuteczności

Wzrost 
procentowy

Powell, 1980 (a) Ogólne techniki pozawerbalne
13
6
4

1,01
1,16
0,56

34
38
21

Stahl i Fairbanks, 
1986 (a) Ogólne techniki pozawerbalne 2

8
0,92
1,23

32
39

Mayer, 1989 (a) Ogólne techniki pozawerbalne 6
16

1,47
1,20

43
39

Guzzetti i inni, 
1993 Ogólne techniki pozawerbalne 3 0,51 20

Hattie i inni, 1996 Ogólne techniki pozawerbalne 9 0,91 32
Haas, 2005 Ogólne techniki pozawerbalne 5 0,38 15

Lovelace, 2005 (a) Ogólne techniki pozawerbalne
–
–
–

0,82
0,92
0,42

29
32
16

Nesbit i Adesope, 
2006

Mapy myśli, badania w klasach 
4–8 4 0,91 32

Mapy myśli, badania 
w klasach 9–12 7 0,17 7

(a) Podano kilka wielkości ze względu na sposób ich przedstawienia w tekście. Więcej szczegółów znajduje 
się w przytoczonych pracach.
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1995; Pruitt, 1993) oraz tworzenie kinestetycznych reprezentacji treści (Aubusson, 
Foswill, Barr i Perkovic, 1997; Druyan, 1997).

Wiele badań dowodzi skuteczności pozajęzykowego przedstawiania informacji. 
Niektóre z nich przedstawiono w tabeli 2.4.

Jednym z często pomijanych aspektów pozajęzykowego przetwarzania 
informacji są techniki pamięciowe, które angażują niektóre z reprezentacji 
pozajęzykowych. Zazwyczaj umieszcza się je w szerszej kategorii strategii 
mnemotechnicznych. Mayer (2003) opisuje strategie mnemotechniczne w na-
stępujący sposób:

Strategie mnemotechniczne to techniki, które pomagają uczniom w zapamiętywaniu 
materiału takiego jak fakty. Zapamiętanie oznacza, że pamiętasz materiał i potrafisz 
go używać bez świadomego wysiłku psychicznego… Strategie mnemotechniczne to 
m.in. zadania wykonywane na czas, które pomagają uczącemu się w zapamiętywaniu 
materiału (s. 364–365).

Warto pamiętać, że poprawnie używane strategie mnemotechniczne nie są 
technikami pośledniejszego gatunku. Jeśli są poprawnie używane, to wręcz wiążą 

Tabela 2.3
Wyniki badań dotyczących streszczania i robienia notatek

Badanie Temat Liczba przypadków
Średni 
poziom 

skuteczności

Wzrost 
procentowy

Pflaum, Walberg, 
Karegianes i Rasher, 
1980 (a)

Strategie 
streszczania

2
2

0,62
0,73

23
27

Crismore, 1985 Podsumowywanie 100 1,04 35

Raphael i Kirshner, 1985 Strategie 
streszczania 3 1,80 47

Hattie, Biggs i Purdie, 
1996

Strategie 
streszczania 15 0,88 31

Robienie notatek 3 1,05 35

Bangert-Drowns, Hurley 
i Wilkinson, 2004 (b)

Strategie  
streszczania

27 (matematyka)
7 (fizyka)

6 (nauki społeczne)

0,33
0,24
0,13

13
9
5

Ganske, 1981 Robienie notatek 24 1,16 38

Henk i Stahl, 1985 (a) Robienie notatek 25
11

0,34
1,56

13
44

Marzano, Gnadt i Jesse, 
1990 Robienie notatek 3 1,26 40

(a) Podano dwie wielkości ze względu na sposób ich odnotowania w tekście. Więcej szczegółów znajduje 
się w przytoczonych pracach.

(b) Studium zajmowało się uczniami dokonującymi podsumowania i opisu zawartości w formie pisemnej 
z różnych przedmiotów.
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się z wyższymi procesami myślowymi (zob. Hayes, 1981). Niestety, niektórzy 
nauczyciele za techniki pamięciowe uznają samo uczenie się na pamięć, które  
tak naprawdę narusza wiele zasad efektywnego używania mnemotechniki. 
Chodzi o to, że uczniowie muszą zrozumieć informację, zanim użyją techniki 
pamięciowej. Techniki pamięciowe powinny nie tylko pomóc w przypomnieniu 
sobie informacji, ale też w jej rozumieniu.

Pytania
Pytania to kolejny ważny aspekt skutecznych makrostrategii. W tabeli 2.5 

zaprezentowane są wyniki badań dotyczących pytań.
Studium Redfielda i Rousseau (1981) jest szczególnie istotne ze względu na 

skontrastowanie wyników dotyczących pytań o wyższym i niższym poziomie 
złożoności. Badacze ustalili, że wyniki tej analizy wskazują na pozytywne skutki 
(+ 0,7292) prawidłowego używania w klasie pytań o wyższym poziomie trudności (1981, 
s. 243). Badacze zauważają też, że ustalenia te przeczą wnioskom płynącym 
z wcześniejszego studium Winne (1979).

Pytania dedukcyjne z definicji zmuszają uczniów do rozwinięcia informacji, które 
otrzymali wcześniej (zob. Reder, 1980). Jednym ze szczególnie skutecznych typów 

Tabela 2.4
Wyniki badań dotyczących reprezentacji pozawerbalnych

Badanie Temat Liczba 
przypadków

Średni 
poziom 

skuteczności

Wzrost 
procentowy

Powell, 1980 (a) Ogólne techniki pozawerbalne
13
6
4

1,01
1,16
0,56

34
38
21

Stahl i Fairbanks, 
1986 (a) Ogólne techniki pozawerbalne 2

8
0,92
1,23

32
39

Mayer, 1989 (a) Ogólne techniki pozawerbalne 6
16

1,47
1,20

43
39

Guzzetti i inni, 
1993 Ogólne techniki pozawerbalne 3 0,51 20

Hattie i inni, 1996 Ogólne techniki pozawerbalne 9 0,91 32
Haas, 2005 Ogólne techniki pozawerbalne 5 0,38 15

Lovelace, 2005 (a) Ogólne techniki pozawerbalne
–
–
–

0,82
0,92
0,42

29
32
16

Nesbit i Adesope, 
2006

Mapy myśli, badania w klasach 
4–8 4 0,91 32

Mapy myśli, badania 
w klasach 9–12 7 0,17 7

(a) Podano kilka wielkości ze względu na sposób ich przedstawienia w tekście. Więcej szczegółów znajduje 
się w przytoczonych pracach.
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pytań wnioskujących jest „szczegółowe przesłuchiwanie”1 (Ozgungor i Guthrie, 
2004). Szczegółowe przesłuchiwanie opiera się na podstawowych pytaniach, np. 
dlaczego to miałoby być prawdą? (Pressley i inni, 1992; Willoughbt i Wood, 1994). 
Fishbein, Eckart, Lauver, Van Leeuwen i Langmeyer (1990) odkryli, że pytania 
tego rodzaju wydatnie zwiększają rozumienie przez uczniów nowych treści.

1 W oryginale użyto terminu elaborative interrogation.

Tabela 2.5
Wyniki badań dotyczących pytań

Badanie Temat
Liczba 

analizowanych 
przypadków

Średni poziom 
skuteczności

Wzrost 
w punktach 

procentowych

Redfield i Rousseau, 1981 Pytania 7 0,76 28
Wise i Okey, 1983 Pytania 11 0,56 21
Hamaker, 1986 Pytania 100 0,75 27
Guzzetti i inni, 1993 Pytania 11 0,80 29
Walberg, 1999 Pytania 14 0,26 10

Tabela 2.6
Wyniki badań nad pracą zespołową

Badanie Temat
Liczba 

analizowanych 
przypadków

Średni 
poziom 

skuteczności

Wzrost 
w punktach 

procentowych

Johnson, Ma-
ruyama, John-
son, Nelson 
i Skon, 1981

Uczenie się we współpracy 
z innymi (ogólnie) 122 0,73 27

Praca zespołowa a współza-
wodnictwo między grupami 9 0,00 0

Praca zespołowa a współza-
wodnictwo między uczniami 70 0,78 28

Praca zespołowa a zadania 
indywidualne 104 0,78 28

Hall, 1989 Uczenie się we współpracy 
z innymi (ogólnie) 37 0,30 12

Lipsey i Wilson, 
1993

Uczenie się we współpracy 
z innymi (ogólnie) 414 0,63 23

Walberg, 1999 Uczenie się we współpracy 
z innymi (ogólnie) 182 0,78 28

Bowen, 2000

Uczenie się we współpracy 
z innymi (ogólnie), badania 
dotyczące chemii w szkołach 
średnich i szkołach wyższych

30 0,37 14

Haas, 2005 Uczenie się we współpracy 
z innymi (ogólnie) 3 0,34 13
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Refleksja
Refleksja to element wielu makrostrategii. Termin ten używany jest w róż-

nych znaczeniach — tutaj chodzi o analizowanie przez uczniów doświadczeń 
kluczowych i odnajdywanie niezrozumiałych elementów, określanie stopnia 
opanowania materiału, identyfikację przewidywań, które okazały się trafne 
bądź fałszywe. Niektóre badania dotyczące refleksji są omawiane w literaturze 
poświęconej ocenianiu. Można z nich wyciągnąć wniosek, że polecenie uczniom 
zidentyfikowania obszarów dla nich niejasnych nie tylko wpływa pozytywnie 
na proces uczenia się, ale też dostarcza nauczycielowi ważnych informacji dia-
gnostycznych (Butler i Winne, 1995; Cross, 1998).

Uczenie się we współpracy z innymi
Ostatnim, ale istotnym elementem makrostrategii w prezentowanym tutaj 

ujęciu jest związana z nową wiedzą interakcja uczniów w grupach. Na temat 
wspólnej nauki przeprowadzono wiele badań. W tabeli 2.6 przedstawiono usta-
lenia niektórych z nich.

Choć wspólna nauka, w ujęciu prezentowanym przez Johnson i Johnson (1999), 
niesie wiele korzyści, najważniejsze dla nas jest to, że pozwala uczniom spojrzeć na 
nowe treści z różnych perspektyw. McVee, Dunsmore i Gavelek (2005) przyjrzeli 
się aspektowi socjolingwistycznemu rozwoju wiedzy i wskazują, że interakcja 
w grupie nie tylko wspiera zdobywanie wiedzy, ale też daje uczniowi świadomość 
własnej wiedzy, którą bez takich interakcji osiągnąć jest trudno (jeśli w ogóle jest to 
możliwe). O’Donnell i inni (1990) zauważają, że współpraca w grupie wspomaga 
uczenie się skomplikowanych procedur. Badanie Lou i innych (1996) pokazuje, że 
na wyniki pracy w zespole może mieć też wpływ wielkość grup. Przedstawiono 
to w tabeli 2.7, w której widać również, że grupy powinny być stosunkowo małe. 
Moim zdaniem do większości interakcji opisanych w poniższych krokach wystar-
czą pary lub trójki.

Tabela 2.7
Wielkość grup

Wielkość grup Liczba analizowa-
nych przypadków

Średni poziom  
skuteczności Wzrost procentowy

2 13 0,15 6
3–4 38 0,22 9
5–7 17 –0,02 –1
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z innymi (ogólnie), badania 
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średnich i szkołach wyższych

30 0,37 14
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Refleksja
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Jakie podjąć kroki?
Krok 1. Zidentyfikuj doświadczenia o kluczowym znaczeniu

Nauczyciele codziennie przekazują uczniom wiedzę teoretyczną. Większość 
tego przekazu odbywa się w sposób przypadkowy i nieformalny. Jednak zda-
rza się, że taki przekaz jest zaplanowany jako kluczowy element danego działu. 
Nauczyciel może na przykład zaplanować przeczytanie przez uczniów fragmentu 
podręcznika mówiącego o trójkątach prostokątnych. Zrozumienie wiadomości 
przekazywanych w tej części zajęć jest najważniejszym krokiem na drodze do 
osiągnięcia celu dydaktycznego. Nauczyciel może dodatkowo zaplanować oglą-
danie filmu, wygłoszenie wykładu, przygotowanie prezentacji czy udział w sy-
mulacji — wszystkie te kroki będą zmierzać do tego samego celu. Takie właśnie 
sytuacje nazywam doświadczeniami o roli kluczowej. Dla przykładu przyjmijmy, 
że nauczycielka wychowania fizycznego jako cel określiła, że każdy uczeń będzie 
w stanie w prawidłowy sposób wykonać wypad jako dobre ćwiczenie mięśni nóg. 
Nauczycielka planuje dwa doświadczenia kluczowe. Pierwsze to wykład połą-
czony z krótką demonstracją, drugie zaś – film pokazujący sportowców różnych 
dyscyplin wykonujących wypady rozwijające różne partie mięśni nóg.

Ten krok wymaga od nauczycielki wyróżnienia kilku dobrze zaplanowanych 
doświadczeń kluczowych. Każdy cel nauczania powinien pociągać za sobą dwa 
lub trzy takie doświadczenia, a więc dział zawierający dwa cele dydaktyczne to 
cztery do sześciu doświadczeń. Informacja, że mamy do czynienia z doświadcze-
niem o kluczowej roli, jest ważna zarówno dla nauczycielki, jak i dla uczniów. 
Uczniowie wiedzą, że te momenty są szczególnie ważne; nauczycielka wie, że na 
te doświadczenia trzeba przeznaczyć odpowiednio dużo czasu, jeśli uczniowie 
mają w pełni i na głębokim poziomie zrozumieć treść zajęć.

Krok 2. Dokonaj przeglądu informacji przed doświadczeniem kluczowym

Nauczycielka dokonująca wstępnego przeglądu informacji, których dotyczy 
kluczowe doświadczenie, pomaga uczniom aktywować posiadaną wcześniej 
wiedzę, która wiąże się z nowymi treściami. Nawet jeśli uczeń ma niewielką 
lub zerową wiedzę na dany temat, powinien aktywować wiadomości pokrewne, 
gdyż pozwoli to na utworzenie ważnych połączeń tematycznych. Istnieje na to 
wiele sposobów. Duża ich część bazuje na badaniach i teoriach związanych ze 
schematami wprowadzającymi.

Jak ci się wydaje — co już wiesz?
Najłatwiejszym sposobem dokonania przeglądu nowych informacji jest zapy-

tanie uczniów o to, co już wiedzą na dany temat. Jest to przetworzenie bardziej 
ogólnej strategii opracowanej przez Ogle (1986). Na przykład przed obejrzeniem 
prezentacji multimedialnej dotyczącej pływów nauczyciel pyta uczniów, co wie-
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dzą na ich temat. Nauczyciel podkreśla, że uczniowie nie muszą być pewni tych 
informacji. Mają jedynie podzielić się tym, co już wiedzą.

Jawne związki
Jawne związki jako technika wprowadzenia nowych treści polegają na wska-

zaniu powiązań między wiedzą omawianą wcześniej w klasie a informacjami, 
które zaraz pojawią się w doświadczeniu kluczowym. Na przykład przed zade-
monstrowaniem, jak czytać mapę konturową, nauczycielka wyjaśnia uczniom, 
że zobaczą podobieństwa między korzystaniem z mapy konturowej i zwykłej 
mapy. Na tablicy zapisuje te aspekty czytania zwykłej mapy, o których uczniowie 
powinni pamiętać.

Pytania wstępne
Bardzo użytecznym narzędziem mogą być pytania zadawane przed doświadcze-

niem kluczowym. Na przykład przed pokazaniem uczniom informacji związanych 
z huraganem „Katrina” z 2005 roku nauczyciel może poprosić uczniów, by w czasie 
oglądania filmu dokumentalnego pamiętali o następujących pytaniach:

Jakie błędy w ocenie sytuacji popełniły władze Nowego Orleanu?• 
Jakie błędy w ocenie sytuacji popełniły władze stanowe?• 
Jakie błędy w ocenie sytuacji popełniły władze państwowe?• 
Te pytania informują uczniów, że błędy w ocenie sytuacji popełniono na 

wielu poziomach, i każą im skupić uwagę na określonych aspektach oglądanego 
materiału.

Krótkie streszczenie
Skutecznym narzędziem poprzedzającym doświadczenie o kluczowej roli 

może też być krótkie streszczenie. Może ono przybrać formę ustną lub pisem-
ną. Na przykład przed lekturą fragmentu podręcznika dotyczącego warunków 
pogodowych nauczycielka krótko opisuje najważniejsze punkty tekstu, który 
przeczytają uczniowie.

Przeglądanie
Działaniem wprowadzającym może być też przeglądanie. Oczywiście jest ono 

najbardziej skuteczne w przypadku materiałów drukowanych1. Jeśli uczniowie 
nie znają techniki przeglądania, nauczyciel dostarcza im schemat działania, na 
przykład taki:

Przeczytaj nagłówek danej części i zastanów się, co mówi ci on o całym roz-• 
dziale.
Następnie przeczytaj wszystkie podtytuły i kilka zdań z każdego podroz-• 
działu.
Wreszcie krótko podsumuj, o czym twoim zdaniem mówi dany fragment.• 
Nauczyciel zapisuje stwierdzenie każdego ucznia na tablicy, a potem omawia 

podobieństwa i różnice, które się pojawiły.
1 Ale także zamieszczonych w internecie lub na nośniku elektronicznym [przyp. wydawcy].
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Jakie podjąć kroki?
Krok 1. Zidentyfikuj doświadczenia o kluczowym znaczeniu

Nauczyciele codziennie przekazują uczniom wiedzę teoretyczną. Większość 
tego przekazu odbywa się w sposób przypadkowy i nieformalny. Jednak zda-
rza się, że taki przekaz jest zaplanowany jako kluczowy element danego działu. 
Nauczyciel może na przykład zaplanować przeczytanie przez uczniów fragmentu 
podręcznika mówiącego o trójkątach prostokątnych. Zrozumienie wiadomości 
przekazywanych w tej części zajęć jest najważniejszym krokiem na drodze do 
osiągnięcia celu dydaktycznego. Nauczyciel może dodatkowo zaplanować oglą-
danie filmu, wygłoszenie wykładu, przygotowanie prezentacji czy udział w sy-
mulacji — wszystkie te kroki będą zmierzać do tego samego celu. Takie właśnie 
sytuacje nazywam doświadczeniami o roli kluczowej. Dla przykładu przyjmijmy, 
że nauczycielka wychowania fizycznego jako cel określiła, że każdy uczeń będzie 
w stanie w prawidłowy sposób wykonać wypad jako dobre ćwiczenie mięśni nóg. 
Nauczycielka planuje dwa doświadczenia kluczowe. Pierwsze to wykład połą-
czony z krótką demonstracją, drugie zaś – film pokazujący sportowców różnych 
dyscyplin wykonujących wypady rozwijające różne partie mięśni nóg.

Ten krok wymaga od nauczycielki wyróżnienia kilku dobrze zaplanowanych 
doświadczeń kluczowych. Każdy cel nauczania powinien pociągać za sobą dwa 
lub trzy takie doświadczenia, a więc dział zawierający dwa cele dydaktyczne to 
cztery do sześciu doświadczeń. Informacja, że mamy do czynienia z doświadcze-
niem o kluczowej roli, jest ważna zarówno dla nauczycielki, jak i dla uczniów. 
Uczniowie wiedzą, że te momenty są szczególnie ważne; nauczycielka wie, że na 
te doświadczenia trzeba przeznaczyć odpowiednio dużo czasu, jeśli uczniowie 
mają w pełni i na głębokim poziomie zrozumieć treść zajęć.

Krok 2. Dokonaj przeglądu informacji przed doświadczeniem kluczowym

Nauczycielka dokonująca wstępnego przeglądu informacji, których dotyczy 
kluczowe doświadczenie, pomaga uczniom aktywować posiadaną wcześniej 
wiedzę, która wiąże się z nowymi treściami. Nawet jeśli uczeń ma niewielką 
lub zerową wiedzę na dany temat, powinien aktywować wiadomości pokrewne, 
gdyż pozwoli to na utworzenie ważnych połączeń tematycznych. Istnieje na to 
wiele sposobów. Duża ich część bazuje na badaniach i teoriach związanych ze 
schematami wprowadzającymi.

Jak ci się wydaje — co już wiesz?
Najłatwiejszym sposobem dokonania przeglądu nowych informacji jest zapy-

tanie uczniów o to, co już wiedzą na dany temat. Jest to przetworzenie bardziej 
ogólnej strategii opracowanej przez Ogle (1986). Na przykład przed obejrzeniem 
prezentacji multimedialnej dotyczącej pływów nauczyciel pyta uczniów, co wie-
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dzą na ich temat. Nauczyciel podkreśla, że uczniowie nie muszą być pewni tych 
informacji. Mają jedynie podzielić się tym, co już wiedzą.

Jawne związki
Jawne związki jako technika wprowadzenia nowych treści polegają na wska-

zaniu powiązań między wiedzą omawianą wcześniej w klasie a informacjami, 
które zaraz pojawią się w doświadczeniu kluczowym. Na przykład przed zade-
monstrowaniem, jak czytać mapę konturową, nauczycielka wyjaśnia uczniom, 
że zobaczą podobieństwa między korzystaniem z mapy konturowej i zwykłej 
mapy. Na tablicy zapisuje te aspekty czytania zwykłej mapy, o których uczniowie 
powinni pamiętać.

Pytania wstępne
Bardzo użytecznym narzędziem mogą być pytania zadawane przed doświadcze-

niem kluczowym. Na przykład przed pokazaniem uczniom informacji związanych 
z huraganem „Katrina” z 2005 roku nauczyciel może poprosić uczniów, by w czasie 
oglądania filmu dokumentalnego pamiętali o następujących pytaniach:

Jakie błędy w ocenie sytuacji popełniły władze Nowego Orleanu?• 
Jakie błędy w ocenie sytuacji popełniły władze stanowe?• 
Jakie błędy w ocenie sytuacji popełniły władze państwowe?• 
Te pytania informują uczniów, że błędy w ocenie sytuacji popełniono na 

wielu poziomach, i każą im skupić uwagę na określonych aspektach oglądanego 
materiału.

Krótkie streszczenie
Skutecznym narzędziem poprzedzającym doświadczenie o kluczowej roli 

może też być krótkie streszczenie. Może ono przybrać formę ustną lub pisem-
ną. Na przykład przed lekturą fragmentu podręcznika dotyczącego warunków 
pogodowych nauczycielka krótko opisuje najważniejsze punkty tekstu, który 
przeczytają uczniowie.

Przeglądanie
Działaniem wprowadzającym może być też przeglądanie. Oczywiście jest ono 

najbardziej skuteczne w przypadku materiałów drukowanych1. Jeśli uczniowie 
nie znają techniki przeglądania, nauczyciel dostarcza im schemat działania, na 
przykład taki:

Przeczytaj nagłówek danej części i zastanów się, co mówi ci on o całym roz-• 
dziale.
Następnie przeczytaj wszystkie podtytuły i kilka zdań z każdego podroz-• 
działu.
Wreszcie krótko podsumuj, o czym twoim zdaniem mówi dany fragment.• 
Nauczyciel zapisuje stwierdzenie każdego ucznia na tablicy, a potem omawia 

podobieństwa i różnice, które się pojawiły.
1 Ale także zamieszczonych w internecie lub na nośniku elektronicznym [przyp. wydawcy].
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Notatki przygotowane przez nauczyciela
Notatki przygotowane przez nauczyciela to najbardziej wymyślna forma 

aktywności wprowadzającej w doświadczenie o kluczowej roli. Tutaj nauczyciel 
zapewnia uczniom przegląd ważnych treści związanych z przyszłym kluczowym 
doświadczeniem. Nauczyciel przegląda notatki z klasą, a uczniowie odnoszą się 
do nich w trakcie doświadczenia. W tabeli 2.8 pokazano notatki, jakie nauczyciel 
może rozdać, zanim uczniowie przeczytają fragment podręcznika poświęcony 
Karcie Praw. Tego typu notatka jest dość rozbudowana i może się łączyć z infor-
macjami związanymi z dwoma lub więcej doświadczeniami o kluczowej roli.

Tabela 2.8
Notatki nauczyciela: Karta Praw

I. Co to jest?
Karta Praw to pierwsze 10 poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Chroni podsta-
wowe prawa i wolności.

II. Historia Karty Praw
James Madison, kongresmen z Wirginii, zaproponował serię poprawek do konstytucji. A. 
Przedstawił je Izbie Reprezentantów w maju 1789 roku.

Komisje Izby Reprezentantów i Senatu przedstawiały nową wersję poprawek.B. 
Izba i Senat przyjęły 12 poprawek w listopadzie 1789 roku.C. 
10 z 12 poprawek ratyfikowano 14 grudnia 1791 roku.D. 

 „Ratyfikacja” to nazwa trybu, w którym przyjmowane są poprawki do konstytucji. By 1. 
je przyjąć, poprawka musi zyskać przychylność dwóch trzecich każdej z izb Kongresu, 
a następnie trzech czwartych Zgromadzenia Narodowego.

 Zgromadzenie Narodowe głosowało nad każdą z 12 poprawek z osobna. Dwie pierwsze 2. 
poprawki nie zostały ratyfikowane przez trzy czwarte Zgromadzenia.

III. Prawa chronione Kartą Praw
10 poprawek tworzących Kartę Praw chroni ponad 30 wolności i praw.A. 

 Każda poprawka dotyczy określonych praw:B. 
Chroni wolność słowa, prasy, zgromadzeń i przekonań religijnych; zabrania rządowi 1. 
tworzenia religii państwowej lub wspierania jakiejkolwiek religii.
Chroni prawo do noszenia broni.2. 
Zabrania władzy, nawet wojskowej, zajmowania domów.3. 
Zabrania nieuzasadnionego przeszukiwania i aresztowania; podkreśla, że musi zaist-4. 
nieć ważna przyczyna do dokonania przesłuchania lub wydania nakazu aresztowa-
nia.
Zabrania dwukrotnego sądzenia za to samo przestępstwo; chroni prawo do zacho-5. 
wania milczenia; zabrania władzom odbierania życia, wolności lub własności bez 
wyroku sądowego.
Chroni prawo do uczciwego procesu sądowego, w tym prawo do reprezentowania 6. 
przez prawnika w szybkim procesie przed bezstronną ławą przysięgłych.
Chroni prawo do procesu przed ławą przysięgłych; zabrania sądom ponownego 7. 
sprawdzania faktów sprawdzonych przez ławę przysięgłych.
Zabrania wprowadzania wygórowanych kaucji, kar oraz stosowania okrutnych lub 8. 
nadzwyczajnych kar.
Chroni wszelkie prawa i wolności jednostki nieokreślone w konstytucji.9. 

 Chroni władzę stanów.10. 

Źródło: Marzano, Pickering, Pollock, 2001, s. 45.
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Krok 3. Połącz uczniów w zespoły, aby poprawić proces twórczego przetwa-
rzania informacji

Łączenie uczniów w grupy pojawia się w tej książce kilkakrotnie, ponieważ 
wpływa korzystnie na wiele aspektów nauczania. Jednym z nich jest stymulo-
wanie przetwarzania nowych informacji, interakcja w grupach pozwala bowiem 
uczniom dostrzec temat z kilku perspektyw. Każdy uczeń może zobaczyć, jak 
inni wykorzystują informacje i jak reagują na przetwarzanie informacji przez 
niego. Inne aspekty pracy w grupach omówię w rozdziałach 3. i 4. Tutaj chcę 
powiedzieć ogólnie, że praca w grupach ułatwia aktywne przetwarzanie infor-
macji w czasie doświadczeń kluczowych. Takie grupy mogą liczyć dwoje, troje, 
a nawet pięcioro uczniów. Jak już wspomniałem, zalecam tu grupy dwu- lub 
trzyosobowe. Ponieważ podstawowym ich celem jest ułatwianie przetwarzania 
informacji, należy powiedzieć uczniom o następujących zasadach:

Przedstawiaj śmiało swoją opinię podczas każdej rozmowy w zespole.• 
Szanuj opinie innych.• 
Upewnij się, że rozumiesz, co inni dodali do rozmowy. Nie bój się zadawać • 
pytań, jeśli czegoś nie rozumiesz.
Odpowiadaj na pytania innych członków grupy dotyczące twoich pomy-• 
słów.

Nauczyciele powinni dokładnie omówić te zasady z uczniami. Na przykład 
na początku roku nauczyciel informuje uczniów, że będą dość często pracowali 
w grupach. Ponieważ celem zespołów jest wspieranie rozumienia nowych tre-
ści, każda osoba w grupie musi mieć swój wkład w pracę. Następnie nauczyciel 
prezentuje uczniom zasady (ilustrując je przykładami), a uczniowie postępują 
zgodnie z nimi.

Krok 4. Nowe informacje przekazuj w małych porcjach; proś o opisy,  
dyskusje i prognozy

Uczeń może przyswoić jedynie określoną dawkę informacji naraz. Uczenie 
się jest bardziej efektywne, jeśli uczniowie otrzymują informacje w mniejszych 
porcjach, które są natychmiast przetwarzane. By ułatwić stosowanie tej techniki, 
nauczyciel z góry określa, które informacje będą związane z danym doświad-
czeniem o kluczowej roli. Nie istnieją żadne ustalone rozmiary takiej części — 
może je określić jedynie nauczyciel. Im więcej uczniowie wiedzą już o danym 
zagadnieniu, tym większe mogą być porcje nowych informacji.

Jeśli doświadczenie kluczowe łączy się z wykładem lub prezentacją, nauczyciel 
planuje odpowiednie przerwy. Wyobraźmy sobie na przykład, że nauczycielka 
prowadzi wykład dotyczący wzajemnego oddziaływania Ziemi i Księżyca oraz 
Ziemi i Słońca. Używa modelu tych ciał. Najpierw opisuje stosunek Księżyca 
do Ziemi, pokazując na modelu ruch Księżyca wokół Ziemi. Zajmuje jej to kilka 
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aktywności wprowadzającej w doświadczenie o kluczowej roli. Tutaj nauczyciel 
zapewnia uczniom przegląd ważnych treści związanych z przyszłym kluczowym 
doświadczeniem. Nauczyciel przegląda notatki z klasą, a uczniowie odnoszą się 
do nich w trakcie doświadczenia. W tabeli 2.8 pokazano notatki, jakie nauczyciel 
może rozdać, zanim uczniowie przeczytają fragment podręcznika poświęcony 
Karcie Praw. Tego typu notatka jest dość rozbudowana i może się łączyć z infor-
macjami związanymi z dwoma lub więcej doświadczeniami o kluczowej roli.

Tabela 2.8
Notatki nauczyciela: Karta Praw

I. Co to jest?
Karta Praw to pierwsze 10 poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Chroni podsta-
wowe prawa i wolności.

II. Historia Karty Praw
James Madison, kongresmen z Wirginii, zaproponował serię poprawek do konstytucji. A. 
Przedstawił je Izbie Reprezentantów w maju 1789 roku.

Komisje Izby Reprezentantów i Senatu przedstawiały nową wersję poprawek.B. 
Izba i Senat przyjęły 12 poprawek w listopadzie 1789 roku.C. 
10 z 12 poprawek ratyfikowano 14 grudnia 1791 roku.D. 

 „Ratyfikacja” to nazwa trybu, w którym przyjmowane są poprawki do konstytucji. By 1. 
je przyjąć, poprawka musi zyskać przychylność dwóch trzecich każdej z izb Kongresu, 
a następnie trzech czwartych Zgromadzenia Narodowego.

 Zgromadzenie Narodowe głosowało nad każdą z 12 poprawek z osobna. Dwie pierwsze 2. 
poprawki nie zostały ratyfikowane przez trzy czwarte Zgromadzenia.

III. Prawa chronione Kartą Praw
10 poprawek tworzących Kartę Praw chroni ponad 30 wolności i praw.A. 

 Każda poprawka dotyczy określonych praw:B. 
Chroni wolność słowa, prasy, zgromadzeń i przekonań religijnych; zabrania rządowi 1. 
tworzenia religii państwowej lub wspierania jakiejkolwiek religii.
Chroni prawo do noszenia broni.2. 
Zabrania władzy, nawet wojskowej, zajmowania domów.3. 
Zabrania nieuzasadnionego przeszukiwania i aresztowania; podkreśla, że musi zaist-4. 
nieć ważna przyczyna do dokonania przesłuchania lub wydania nakazu aresztowa-
nia.
Zabrania dwukrotnego sądzenia za to samo przestępstwo; chroni prawo do zacho-5. 
wania milczenia; zabrania władzom odbierania życia, wolności lub własności bez 
wyroku sądowego.
Chroni prawo do uczciwego procesu sądowego, w tym prawo do reprezentowania 6. 
przez prawnika w szybkim procesie przed bezstronną ławą przysięgłych.
Chroni prawo do procesu przed ławą przysięgłych; zabrania sądom ponownego 7. 
sprawdzania faktów sprawdzonych przez ławę przysięgłych.
Zabrania wprowadzania wygórowanych kaucji, kar oraz stosowania okrutnych lub 8. 
nadzwyczajnych kar.
Chroni wszelkie prawa i wolności jednostki nieokreślone w konstytucji.9. 

 Chroni władzę stanów.10. 

Źródło: Marzano, Pickering, Pollock, 2001, s. 45.
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Krok 3. Połącz uczniów w zespoły, aby poprawić proces twórczego przetwa-
rzania informacji

Łączenie uczniów w grupy pojawia się w tej książce kilkakrotnie, ponieważ 
wpływa korzystnie na wiele aspektów nauczania. Jednym z nich jest stymulo-
wanie przetwarzania nowych informacji, interakcja w grupach pozwala bowiem 
uczniom dostrzec temat z kilku perspektyw. Każdy uczeń może zobaczyć, jak 
inni wykorzystują informacje i jak reagują na przetwarzanie informacji przez 
niego. Inne aspekty pracy w grupach omówię w rozdziałach 3. i 4. Tutaj chcę 
powiedzieć ogólnie, że praca w grupach ułatwia aktywne przetwarzanie infor-
macji w czasie doświadczeń kluczowych. Takie grupy mogą liczyć dwoje, troje, 
a nawet pięcioro uczniów. Jak już wspomniałem, zalecam tu grupy dwu- lub 
trzyosobowe. Ponieważ podstawowym ich celem jest ułatwianie przetwarzania 
informacji, należy powiedzieć uczniom o następujących zasadach:

Przedstawiaj śmiało swoją opinię podczas każdej rozmowy w zespole.• 
Szanuj opinie innych.• 
Upewnij się, że rozumiesz, co inni dodali do rozmowy. Nie bój się zadawać • 
pytań, jeśli czegoś nie rozumiesz.
Odpowiadaj na pytania innych członków grupy dotyczące twoich pomy-• 
słów.

Nauczyciele powinni dokładnie omówić te zasady z uczniami. Na przykład 
na początku roku nauczyciel informuje uczniów, że będą dość często pracowali 
w grupach. Ponieważ celem zespołów jest wspieranie rozumienia nowych tre-
ści, każda osoba w grupie musi mieć swój wkład w pracę. Następnie nauczyciel 
prezentuje uczniom zasady (ilustrując je przykładami), a uczniowie postępują 
zgodnie z nimi.

Krok 4. Nowe informacje przekazuj w małych porcjach; proś o opisy,  
dyskusje i prognozy

Uczeń może przyswoić jedynie określoną dawkę informacji naraz. Uczenie 
się jest bardziej efektywne, jeśli uczniowie otrzymują informacje w mniejszych 
porcjach, które są natychmiast przetwarzane. By ułatwić stosowanie tej techniki, 
nauczyciel z góry określa, które informacje będą związane z danym doświad-
czeniem o kluczowej roli. Nie istnieją żadne ustalone rozmiary takiej części — 
może je określić jedynie nauczyciel. Im więcej uczniowie wiedzą już o danym 
zagadnieniu, tym większe mogą być porcje nowych informacji.

Jeśli doświadczenie kluczowe łączy się z wykładem lub prezentacją, nauczyciel 
planuje odpowiednie przerwy. Wyobraźmy sobie na przykład, że nauczycielka 
prowadzi wykład dotyczący wzajemnego oddziaływania Ziemi i Księżyca oraz 
Ziemi i Słońca. Używa modelu tych ciał. Najpierw opisuje stosunek Księżyca 
do Ziemi, pokazując na modelu ruch Księżyca wokół Ziemi. Zajmuje jej to kilka 
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minut. Następnie przerywa prezentację i prosi uczniów o przedyskutowanie 
tego, co zobaczyli.

Nauczycielka dzieli uczniów na trzyosobowe grupy i każdemu uczniowi 
w grupie przydziela literę A, B lub C. Po przekazaniu pierwszej porcji infor-
macji prosi uczniów A z każdej grupy o zwięzłe omówienie, po czym osoby 
B i C dodają coś do tego, co powiedziała osoba A. Każda grupa wskazuje też 
zagadnienia, których nie rozumie. Następnie nauczycielka zbiera pytania, które 
pomogą rozwiać wątpliwości zgłaszane przez poszczególne grupy. Wreszcie 
pyta, czy uczniowie mają jakieś przewidywania dotyczące tego, co mogą usłyszeć 
w dalszej części lekcji.

Następnie nauczycielka prezentuje kolejną część informacji i prosi osobę B 
z każdej grupy o podsumowanie. Grupy określają, czego nie rozumieją, i zadają 
pytania na ten temat. Następnie nauczycielka pyta o ich przewidywania. Wresz-
cie przedstawia trzeci fragment materiału i procedura powtarza się z udziałem 
osób C z każdej z grup.

Informacje o Księżycu, Ziemi i Słońcu należą do wiedzy deklaratywnej. Kiedy 
doświadczenie o roli kluczowej łączy się z wiedzą proceduralną, należy ten krok 
nieco zmodyfikować. Z wcześniejszego rozdziału wiemy, że wiedza deklaratywna 
dotyczy informacji, a wiedza proceduralna umiejętności, strategii i procesów. 
Przyjmijmy na przykład, że dla nauczyciela wychowania fizycznego nauka pra-
widłowego wykonywania rzutów wolnych będzie danego dnia doświadczeniem 
o kluczowej roli. Nauczyciel podzielił swój wykład na małe części. Pierwsza 
dotyczy odpowiedniej postawy, w tym ustawienia stóp na szerokość ramion 
i ułożenia rąk na piłce koszykowej — ręka odpowiedzialna za wypchnięcie pił-
ki ma być wyżej, a kciuk i palec wskazujący powinny tworzyć kształt litery Y. 
Druga ręka podtrzymuje piłkę od spodu, a zewnętrzne strony obu dłoni znajdują 
się blisko siebie lub lekko się dotykają. Po demonstracji i omówieniu tej części 
nauczyciel robi przerwę. Uczeń A w każdej grupie podsumowuje te informacje 
dla uczniów B i C w każdej grupie, a B i C dodają kolejno swoje uwagi. Zanim 
zostanie omówiona kolejna porcja, wszyscy członkowie grup próbują wykonać 
ćwiczenie zgodnie z instrukcjami. Każda grupa zastanawia się nad pytaniami 
dotyczącymi elementów niejasnych, a nauczyciel odpowiada na nie wszystkim 
grupom. Nauczyciel prosi o przewidywania dotyczące tego, co może być pre-
zentowane w kolejnej porcji, a następnie zaczyna ją omawiać.

By zilustrować inny przykład proceduralny, załóżmy, że nauczycielka omawia 
z uczniami sposób tworzenia charakterystyki porównawczej. Komponowanie jej 
składa się z następujących części:

Opisz własnymi słowami dwa elementy, które porównujesz.1. 
Przejrzyj to, co napisałeś, i upewnij się, że porównywane elementy są zrozu-2. 
miałe dla czytelnika. Jeśli nie, zrób konieczne poprawki.
Następnie określ, które konkretne cechy chcesz porównać.3. 
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Przejrzyj jeszcze raz to, co napisałeś, i sprawdź, czy wszystko będzie jasne 4. 
i zrozumiałe dla czytelnika oraz czy w zrozumiały sposób opisałeś różnice 
i podobieństwa między porównywanymi elementami. Jeśli tak nie jest, wpro-
wadź konieczne poprawki.
Następnie zapisz wnioski, do których doszedłeś na podstawie swojego po-5. 
równania.
Przejrzyj po raz kolejny cały tekst, sprawdzając, czy wszystko będzie jasne 6. 
i zrozumiałe. Jeśli nie, wprowadź potrzebne poprawki.

Nauczycielka planuje doświadczenie o kluczowej roli, przygotowując dwie 
niepoprawione charakterystyki porównawcze anonimowych uczniów z wcześ-
niejszych roczników. Kroki 1. i 2. składają się na pierwszą część informacji. Jedno 
z przykładowych wypracowań jest wyświetlane całej klasie i na nim nauczycielka 
pokazuje wszystkie punkty schematu. Każdy uczeń otrzymuje własny egzemplarz 
drugiego tekstu. Każdy uczeń ma też kopię sześciopunktowej procedury.

Korzystając z wyświetlanego tekstu, nauczycielka omawia dwa pierwsze 
kroki. Następnie prosi zespoły uczniów o zajęcie się tymi punktami. Wszyscy 
członkowie grupy próbują sobie z nimi poradzić. Uczeń A podsumowuje swoje 
doświadczenie i uzyskuje informacje od uczniów B i C. Grupy omawiają też nie-
jasności, na które natknęli się ich poszczególni członkowie. Nauczycielka omawia 
te problemy na forum klasy. Potem prosi o przewidywania dotyczące kolejnych 
części zajęć i przechodzi do omawiania następnego fragmentu.

Jak wykazały przykłady dotyczące nauki wykonywania rzutu wolnego i pisania 
charakterystyk porównawczych, jeśli tematem doświadczenia o kluczowej roli jest 
wiedza proceduralna, uczniowie mogą wypróbować każdy element procedury 
osobno, dopiero potem omawia się kolejny fragment.

Choć technika opisywana w tym kroku działa dość dobrze, nauczyciel może 
chcieć użyć strategii bardziej sformalizowanych. Istnieją przynajmniej trzy spo-
soby pasujące do tego kroku: wzajemne uczenie się, układanka i wypracowanie 
koncepcji. Każdy z nich może zastąpić omawiany krok, bo wszystkie zawierają 
elementy dyskusji, podsumowania, przewidywania i usuwania elementów za-
cierających w jakimś stopniu jasność w kontekście uczenia grupowego.

Opiszę teraz, jak może zostać użyta każda z tych trzech makrostrategii.

Wzajemne uczenie się to technika opracowana przez Palinscar i innych (Pa-
linscar i Brown, 1984; Palinscar i Herrenkohl, 2002). O’Donnell (2006) opisuje ją 
w następujący sposób:

W czasie wzajemnego uczenia się grupa uczniów stara się przewidzieć, czego będzie 
dotyczył zadany tekst. Po przeczytaniu fragmentu osoba prowadząca dyskusję w każ-
dym zespole stawia pytania dotyczące tekstu, wszyscy członkowie zespołu nad nimi 
dyskutują. Jedna osoba z grupy podsumowuje treści omówione do tego momentu, 
a członkowie zespołu wyjaśniają trudne terminy i starają się przewidzieć, co będzie 
w dalszej części materiału (s. 787).
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minut. Następnie przerywa prezentację i prosi uczniów o przedyskutowanie 
tego, co zobaczyli.

Nauczycielka dzieli uczniów na trzyosobowe grupy i każdemu uczniowi 
w grupie przydziela literę A, B lub C. Po przekazaniu pierwszej porcji infor-
macji prosi uczniów A z każdej grupy o zwięzłe omówienie, po czym osoby 
B i C dodają coś do tego, co powiedziała osoba A. Każda grupa wskazuje też 
zagadnienia, których nie rozumie. Następnie nauczycielka zbiera pytania, które 
pomogą rozwiać wątpliwości zgłaszane przez poszczególne grupy. Wreszcie 
pyta, czy uczniowie mają jakieś przewidywania dotyczące tego, co mogą usłyszeć 
w dalszej części lekcji.

Następnie nauczycielka prezentuje kolejną część informacji i prosi osobę B 
z każdej grupy o podsumowanie. Grupy określają, czego nie rozumieją, i zadają 
pytania na ten temat. Następnie nauczycielka pyta o ich przewidywania. Wresz-
cie przedstawia trzeci fragment materiału i procedura powtarza się z udziałem 
osób C z każdej z grup.

Informacje o Księżycu, Ziemi i Słońcu należą do wiedzy deklaratywnej. Kiedy 
doświadczenie o roli kluczowej łączy się z wiedzą proceduralną, należy ten krok 
nieco zmodyfikować. Z wcześniejszego rozdziału wiemy, że wiedza deklaratywna 
dotyczy informacji, a wiedza proceduralna umiejętności, strategii i procesów. 
Przyjmijmy na przykład, że dla nauczyciela wychowania fizycznego nauka pra-
widłowego wykonywania rzutów wolnych będzie danego dnia doświadczeniem 
o kluczowej roli. Nauczyciel podzielił swój wykład na małe części. Pierwsza 
dotyczy odpowiedniej postawy, w tym ustawienia stóp na szerokość ramion 
i ułożenia rąk na piłce koszykowej — ręka odpowiedzialna za wypchnięcie pił-
ki ma być wyżej, a kciuk i palec wskazujący powinny tworzyć kształt litery Y. 
Druga ręka podtrzymuje piłkę od spodu, a zewnętrzne strony obu dłoni znajdują 
się blisko siebie lub lekko się dotykają. Po demonstracji i omówieniu tej części 
nauczyciel robi przerwę. Uczeń A w każdej grupie podsumowuje te informacje 
dla uczniów B i C w każdej grupie, a B i C dodają kolejno swoje uwagi. Zanim 
zostanie omówiona kolejna porcja, wszyscy członkowie grup próbują wykonać 
ćwiczenie zgodnie z instrukcjami. Każda grupa zastanawia się nad pytaniami 
dotyczącymi elementów niejasnych, a nauczyciel odpowiada na nie wszystkim 
grupom. Nauczyciel prosi o przewidywania dotyczące tego, co może być pre-
zentowane w kolejnej porcji, a następnie zaczyna ją omawiać.

By zilustrować inny przykład proceduralny, załóżmy, że nauczycielka omawia 
z uczniami sposób tworzenia charakterystyki porównawczej. Komponowanie jej 
składa się z następujących części:

Opisz własnymi słowami dwa elementy, które porównujesz.1. 
Przejrzyj to, co napisałeś, i upewnij się, że porównywane elementy są zrozu-2. 
miałe dla czytelnika. Jeśli nie, zrób konieczne poprawki.
Następnie określ, które konkretne cechy chcesz porównać.3. 
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Przejrzyj jeszcze raz to, co napisałeś, i sprawdź, czy wszystko będzie jasne 4. 
i zrozumiałe dla czytelnika oraz czy w zrozumiały sposób opisałeś różnice 
i podobieństwa między porównywanymi elementami. Jeśli tak nie jest, wpro-
wadź konieczne poprawki.
Następnie zapisz wnioski, do których doszedłeś na podstawie swojego po-5. 
równania.
Przejrzyj po raz kolejny cały tekst, sprawdzając, czy wszystko będzie jasne 6. 
i zrozumiałe. Jeśli nie, wprowadź potrzebne poprawki.

Nauczycielka planuje doświadczenie o kluczowej roli, przygotowując dwie 
niepoprawione charakterystyki porównawcze anonimowych uczniów z wcześ-
niejszych roczników. Kroki 1. i 2. składają się na pierwszą część informacji. Jedno 
z przykładowych wypracowań jest wyświetlane całej klasie i na nim nauczycielka 
pokazuje wszystkie punkty schematu. Każdy uczeń otrzymuje własny egzemplarz 
drugiego tekstu. Każdy uczeń ma też kopię sześciopunktowej procedury.

Korzystając z wyświetlanego tekstu, nauczycielka omawia dwa pierwsze 
kroki. Następnie prosi zespoły uczniów o zajęcie się tymi punktami. Wszyscy 
członkowie grupy próbują sobie z nimi poradzić. Uczeń A podsumowuje swoje 
doświadczenie i uzyskuje informacje od uczniów B i C. Grupy omawiają też nie-
jasności, na które natknęli się ich poszczególni członkowie. Nauczycielka omawia 
te problemy na forum klasy. Potem prosi o przewidywania dotyczące kolejnych 
części zajęć i przechodzi do omawiania następnego fragmentu.

Jak wykazały przykłady dotyczące nauki wykonywania rzutu wolnego i pisania 
charakterystyk porównawczych, jeśli tematem doświadczenia o kluczowej roli jest 
wiedza proceduralna, uczniowie mogą wypróbować każdy element procedury 
osobno, dopiero potem omawia się kolejny fragment.

Choć technika opisywana w tym kroku działa dość dobrze, nauczyciel może 
chcieć użyć strategii bardziej sformalizowanych. Istnieją przynajmniej trzy spo-
soby pasujące do tego kroku: wzajemne uczenie się, układanka i wypracowanie 
koncepcji. Każdy z nich może zastąpić omawiany krok, bo wszystkie zawierają 
elementy dyskusji, podsumowania, przewidywania i usuwania elementów za-
cierających w jakimś stopniu jasność w kontekście uczenia grupowego.

Opiszę teraz, jak może zostać użyta każda z tych trzech makrostrategii.

Wzajemne uczenie się to technika opracowana przez Palinscar i innych (Pa-
linscar i Brown, 1984; Palinscar i Herrenkohl, 2002). O’Donnell (2006) opisuje ją 
w następujący sposób:

W czasie wzajemnego uczenia się grupa uczniów stara się przewidzieć, czego będzie 
dotyczył zadany tekst. Po przeczytaniu fragmentu osoba prowadząca dyskusję w każ-
dym zespole stawia pytania dotyczące tekstu, wszyscy członkowie zespołu nad nimi 
dyskutują. Jedna osoba z grupy podsumowuje treści omówione do tego momentu, 
a członkowie zespołu wyjaśniają trudne terminy i starają się przewidzieć, co będzie 
w dalszej części materiału (s. 787).
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Jak opisuje O’Donnell, wzajemne uczenie się uruchamia wiele ogólnych metod 
omówionych w tym kroku, choć w nieco zmienionej kolejności. Uczniowie czytają 
fragment tekstu. Lider grupy nie podsumowuje przeczytanego fragmentu, ale 
wymyśla pytania do dyskusji. Podsumowanie dyskusji nie jest prezentowane 
przez lidera grupy, ale przez innego jej członka.

Układanka (ang. jigsaw puzzle) została zaprojektowana przez Aaronsona, 
Blaney, Stephan, Sikesa i Snappa (1978). O’Donnell (2006) odnotowuje, że jest to 
jedna z ważnych technik wspólnego uczenia się. Opisuje ją w ten sposób:

Uczniowie są łączeni w czteroosobowe zespoły, które otrzymują tematy, w których 
mają stać się ekspertami. Jeśli na przykład grupa uczyła się o lasach tropikalnych, to 
każdy jej członek będzie musiał stać się ekspertem w podtemacie (np. fauna lasów 
tropikalnych, mieszkańcy lasów tropikalnych, flora, niszczenie lasów tropikalnych). 
Uczniowie odpowiedzialni w różnych zespołach za opanowanie tego samego działu 
zbierają się razem, by przedyskutować daną kwestię. Ich zadaniem jest zdobycie tak 
dużej wiedzy na dany temat, jak to tylko możliwe. Następnie wracają do swoich grup 
i przedstawiają temat, którym się zajmowali (2006, s. 792).

Wyjaśnianie i przewidywanie nie należą do sformalizowanych elementów 
układanki, ale bardzo łatwo dają się zaadaptować. Na przykład każda grupa 
ekspertów może ułożyć pytania do nauczyciela, na które ten będzie musiał 
odpowiedzieć. Każda grupa ekspertów może też zastanowić się nad przewidy-
waniami dotyczącymi tego, co wyłoni się z połączenia informacji ze wszystkich 
grup ekspertów w czasie rozmowy w grupach macierzystych.

Wypracowanie koncepcji to strategia bazująca na opracowaniu Brunera (1973). 
Spopularyzowali ją Joyce i Weil (1986). Choć istnieje wiele technik określanych 
jako „wypracowanie koncepcji” (zob. Silver, Strong i Perini, publikacja w druku), 
Joyce i Weil określają jej główne cechy następująco: 

Ten model jest tak zaprojektowany, by doprowadzić uczniów do właściwej koncepcji 
poprzez porównywanie i kontrastowanie przykładów (określanych jako modele), które 
zawierają cechy charakterystyczne koncepcji (zwane atrybutami) z przykładami takich 
atrybutów pozbawionymi (1986, s. 27). 

Dla zilustrowania Joyce i Weil przytaczają przykład z 2 klasy gimnazjum, 
w której nauczyciel wiedzy o społeczeństwie omawiał z uczniami cechy cha-
rakterystyczne 14 największych miast w Stanach Zjednoczonych. Uczniowie 
otrzymali dane na temat: wielkości, składu etnicznego, gałęzi przemysłu, poło-
żenia i dostępu do surowców naturalnych. Te informacje zostały wypisane na 
osobnych kartach dla każdego z miast i umieszczone w klasie w taki sposób, by 
widział je każdy uczeń.
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Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że ma zamiar omówić treść zajęć w nieco 
inny sposób. Tłumaczy, że niektóre z tych miast mają pewne cechy, inne nie. 
Wyjaśnia też, że będzie wprowadzać za każdym razem jedną cechę. Zaczyna od 
stwierdzenia: „Houston w stanie Teksas ma cechę, o której myślę”. Uczniowie 
natychmiast sięgają po przygotowane zestawy informacji, by sprawdzić cechy 
charakterystyczne Houston. Nauczyciel pokazuje na mapie Baltimore w stanie 
Maryland i mówi, że to miasto danej cechy nie ma. Pokazuje też San Jose w Ka-
lifornii i mówi, że miasto to posiada tę cechę.

Następnie nauczyciel pyta, czy ktoś wie, jaką cechę ma na myśli. Kilkoro 
uczniów podnosi ręce. Nauczyciel chwali ich postępy, ale prosi, by jeszcze przez 
kilka chwil zachowali swoje domysły dla siebie. Proponuje, by swoje hipotezy 
sprawdzili na kilku przykładach, które zaraz poda. Następnie wyjaśnia, że Seattle 
w stanie Waszyngton ma tę cechę, a Detroit w stanie Michigan nie, ale Miami 
na Florydzie tak. Kontynuuje do czasu, kiedy uczniom wydaje się, że rozumieją 
koncepcję. Dopiero w momencie, w którym wszyscy uczniowie uważają, że 
znają odpowiedź, nauczyciel prosi ich o to, by podzielili się swoimi pomysłami 
na to, jaka cecha łączy kolejne miasta. Takie dzielenie się pomysłami odbywa się 
w trzyosobowych zespołach. Uczniowie dochodzą do wspólnego wniosku, że 
cechą łączącą jest szybki rozwój miast i stosunkowo łagodny klimat. Następnie 
są proszeni o to, by sformułowali tę koncepcję własnymi słowami. Ten proces po-
wtarzany jest jeszcze dwukrotnie w przypadku omawiania dwóch dodatkowych 
koncepcji związanych z rozwojem dużych miast w Stanach Zjednoczonych.

Krok 5. Zadawaj pytania, które zmuszają uczniów, by omówili problem 
w sposób pogłębiony

Pytania te można podzielić na dwie szerokie kategorie: ogólne pytania wnio-
skujące oraz pytania pogłębione1.

Ogólne pytania wnioskujące
W swej najprostszej formie wnioskowanie wymaga od uczniów wyjścia poza 

to, co było zawarte w doświadczeniu kluczowym. Istnieją dwa podstawowe typy 
takich pytań (Marzano, 2001). Pierwszy typ pytań wnioskujących wymaga od 
uczniów przywołania swojej wiedzy ogólnej i dopełnienia nią informacji, które 
nie były podane wprost, w trakcie doświadczenia kluczowego. Nazywa się je 
cofającymi pytaniami wnioskującymi, ponieważ, by na nie odpowiedzieć, uczeń 
musi odnieść się do swojej wiedzy ogólnej. Na przykład uczniowie oglądają film 
o funkcji Senatu w Stanach Zjednoczonych; film nie skupia się jednak na samych 
senatorach. Pytania cofające przybrałyby w tym wypadku następującą formę:

Jak długo twoim zdaniem ktoś może być członkiem Senatu?• 
Ilu jest senatorów?• 

1 W oryginale elaborative interrogations.
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Jak opisuje O’Donnell, wzajemne uczenie się uruchamia wiele ogólnych metod 
omówionych w tym kroku, choć w nieco zmienionej kolejności. Uczniowie czytają 
fragment tekstu. Lider grupy nie podsumowuje przeczytanego fragmentu, ale 
wymyśla pytania do dyskusji. Podsumowanie dyskusji nie jest prezentowane 
przez lidera grupy, ale przez innego jej członka.

Układanka (ang. jigsaw puzzle) została zaprojektowana przez Aaronsona, 
Blaney, Stephan, Sikesa i Snappa (1978). O’Donnell (2006) odnotowuje, że jest to 
jedna z ważnych technik wspólnego uczenia się. Opisuje ją w ten sposób:

Uczniowie są łączeni w czteroosobowe zespoły, które otrzymują tematy, w których 
mają stać się ekspertami. Jeśli na przykład grupa uczyła się o lasach tropikalnych, to 
każdy jej członek będzie musiał stać się ekspertem w podtemacie (np. fauna lasów 
tropikalnych, mieszkańcy lasów tropikalnych, flora, niszczenie lasów tropikalnych). 
Uczniowie odpowiedzialni w różnych zespołach za opanowanie tego samego działu 
zbierają się razem, by przedyskutować daną kwestię. Ich zadaniem jest zdobycie tak 
dużej wiedzy na dany temat, jak to tylko możliwe. Następnie wracają do swoich grup 
i przedstawiają temat, którym się zajmowali (2006, s. 792).

Wyjaśnianie i przewidywanie nie należą do sformalizowanych elementów 
układanki, ale bardzo łatwo dają się zaadaptować. Na przykład każda grupa 
ekspertów może ułożyć pytania do nauczyciela, na które ten będzie musiał 
odpowiedzieć. Każda grupa ekspertów może też zastanowić się nad przewidy-
waniami dotyczącymi tego, co wyłoni się z połączenia informacji ze wszystkich 
grup ekspertów w czasie rozmowy w grupach macierzystych.

Wypracowanie koncepcji to strategia bazująca na opracowaniu Brunera (1973). 
Spopularyzowali ją Joyce i Weil (1986). Choć istnieje wiele technik określanych 
jako „wypracowanie koncepcji” (zob. Silver, Strong i Perini, publikacja w druku), 
Joyce i Weil określają jej główne cechy następująco: 

Ten model jest tak zaprojektowany, by doprowadzić uczniów do właściwej koncepcji 
poprzez porównywanie i kontrastowanie przykładów (określanych jako modele), które 
zawierają cechy charakterystyczne koncepcji (zwane atrybutami) z przykładami takich 
atrybutów pozbawionymi (1986, s. 27). 

Dla zilustrowania Joyce i Weil przytaczają przykład z 2 klasy gimnazjum, 
w której nauczyciel wiedzy o społeczeństwie omawiał z uczniami cechy cha-
rakterystyczne 14 największych miast w Stanach Zjednoczonych. Uczniowie 
otrzymali dane na temat: wielkości, składu etnicznego, gałęzi przemysłu, poło-
żenia i dostępu do surowców naturalnych. Te informacje zostały wypisane na 
osobnych kartach dla każdego z miast i umieszczone w klasie w taki sposób, by 
widział je każdy uczeń.
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Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że ma zamiar omówić treść zajęć w nieco 
inny sposób. Tłumaczy, że niektóre z tych miast mają pewne cechy, inne nie. 
Wyjaśnia też, że będzie wprowadzać za każdym razem jedną cechę. Zaczyna od 
stwierdzenia: „Houston w stanie Teksas ma cechę, o której myślę”. Uczniowie 
natychmiast sięgają po przygotowane zestawy informacji, by sprawdzić cechy 
charakterystyczne Houston. Nauczyciel pokazuje na mapie Baltimore w stanie 
Maryland i mówi, że to miasto danej cechy nie ma. Pokazuje też San Jose w Ka-
lifornii i mówi, że miasto to posiada tę cechę.

Następnie nauczyciel pyta, czy ktoś wie, jaką cechę ma na myśli. Kilkoro 
uczniów podnosi ręce. Nauczyciel chwali ich postępy, ale prosi, by jeszcze przez 
kilka chwil zachowali swoje domysły dla siebie. Proponuje, by swoje hipotezy 
sprawdzili na kilku przykładach, które zaraz poda. Następnie wyjaśnia, że Seattle 
w stanie Waszyngton ma tę cechę, a Detroit w stanie Michigan nie, ale Miami 
na Florydzie tak. Kontynuuje do czasu, kiedy uczniom wydaje się, że rozumieją 
koncepcję. Dopiero w momencie, w którym wszyscy uczniowie uważają, że 
znają odpowiedź, nauczyciel prosi ich o to, by podzielili się swoimi pomysłami 
na to, jaka cecha łączy kolejne miasta. Takie dzielenie się pomysłami odbywa się 
w trzyosobowych zespołach. Uczniowie dochodzą do wspólnego wniosku, że 
cechą łączącą jest szybki rozwój miast i stosunkowo łagodny klimat. Następnie 
są proszeni o to, by sformułowali tę koncepcję własnymi słowami. Ten proces po-
wtarzany jest jeszcze dwukrotnie w przypadku omawiania dwóch dodatkowych 
koncepcji związanych z rozwojem dużych miast w Stanach Zjednoczonych.

Krok 5. Zadawaj pytania, które zmuszają uczniów, by omówili problem 
w sposób pogłębiony

Pytania te można podzielić na dwie szerokie kategorie: ogólne pytania wnio-
skujące oraz pytania pogłębione1.

Ogólne pytania wnioskujące
W swej najprostszej formie wnioskowanie wymaga od uczniów wyjścia poza 

to, co było zawarte w doświadczeniu kluczowym. Istnieją dwa podstawowe typy 
takich pytań (Marzano, 2001). Pierwszy typ pytań wnioskujących wymaga od 
uczniów przywołania swojej wiedzy ogólnej i dopełnienia nią informacji, które 
nie były podane wprost, w trakcie doświadczenia kluczowego. Nazywa się je 
cofającymi pytaniami wnioskującymi, ponieważ, by na nie odpowiedzieć, uczeń 
musi odnieść się do swojej wiedzy ogólnej. Na przykład uczniowie oglądają film 
o funkcji Senatu w Stanach Zjednoczonych; film nie skupia się jednak na samych 
senatorach. Pytania cofające przybrałyby w tym wypadku następującą formę:

Jak długo twoim zdaniem ktoś może być członkiem Senatu?• 
Ilu jest senatorów?• 

1 W oryginale elaborative interrogations.
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By odpowiedzieć na te pytania, uczniowie muszą użyć swojej wiedzy doty-
czącej senatorów.

Inny typ pytań wnioskujących zmusza uczniów, by użyli informacji do-
starczonej w doświadczeniu kluczowym do wnioskowania na temat tego, co 
jest prawdziwe lub może być prawdziwe. By móc odpowiedzieć na te pytania, 
uczniowie muszą wykorzystać umiejętność logicznego myślenia na podstawie 
uzyskanych informacji. Dlatego nazywa się je racjonalnymi pytaniami wnio-
skującymi. Jeśli na przykład uczniowie wysłuchali wykładu o tym, jak rośliny 
kwitnące rozmnażają się dzięki ptakom i owadom przenoszącym pyłki (owady 
i ptaki są pośrednikami w reprodukcji roślin), racjonalne pytanie wnioskujące 
brzmiałoby np.: co by się stało, gdyby liczba owadów i ptaków zamieszkujących 
dany obszar gwałtownie spadła? By odpowiedzieć, uczniowie muszą użyć infor-
macji wyrażonych wprost w doświadczeniu kluczowym, na podstawie których 
mogą wytworzyć przewidywania dotyczące tego, co może się stać.

Pytania pogłębione
Pytania pogłębione zaczyna się od prostych pytań wnioskujących, takich 

jak te opisane powyżej. Dodatkowo, po udzieleniu odpowiedzi przez ucznia, 
nauczyciel pyta: „dlaczego twoim zdaniem jest to prawda?” albo „powiedz mi, 
dlaczego uważasz, że tak jest?”. Na przykład, gdy uczeń odpowiedział na pytania 
wnioskujące dotyczące senatorów lub roślin, nauczyciel prosi ucznia, by wyja-
śnił, dlaczego jego zdaniem udzielona przez niego odpowiedź jest prawdziwa. 
Wymaga to umiejętnej komunikacji z uczniami: nauczyciel stara się o wyrażenie 
wprost sposobu myślenia, którego używa uczeń w czasie udzielania odpowiedzi. 
Zazwyczaj w czasie takiej komunikacji używa się sformułowań takich jak: „wy-
daje mi się, że to, co mówisz...”. Takie sformułowanie pozwala nauczycielowi na 
powtórzenie tego, co powiedział uczeń, w taki sposób, że uczeń może sprawdzić 
logikę swojego myślenia.

Szczegółowe przepytywanie może być przeprowadzone dość nieformalnie, 
np. poprzez dodanie pytania (lub jego zmodyfikowanej formy): „dlaczego two-
im zdaniem to prawda?”. Na poziomie bardziej sformalizowanym dobrze jest 
pomyśleć o dwóch podstawowych formatach, których można użyć. Pierwszy 
format to:

Jakie są typowe zachowania lub cechy charakterystyczne, których spodziewasz 
się po______?

Przyjmijmy, że nauczyciel poprosił uczniów o obejrzenie filmu o Mahatmie 
Gandhim. Kiedy uczniowie przyswoili informacje podawane w małych porcjach 
(zob. krok 4.), nauczyciel zadaje im następujące pytanie: „Na podstawie filmu 
o Gandhim, jakich cech charakteru możemy się spodziewać u bohatera?”. Nau-
czyciel musi mieć świadomość, że aby uczniowie odpowiedzieli na tak zadane 
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pytanie, muszą skojarzyć Gandhiego z pewnym ogólnym typem lub kategorią 
ludzi. Na przykład pewna uczennica może skojarzyć Gandhiego z kategorią „lu-
dzi, którzy zmieniają społeczeństwo”, co może doprowadzić ją do następującej 
odpowiedzi: „Myślę, że może być bardzo odważny”.

Nauczyciel po raz kolejny pyta uczennicę, dlaczego tak uważa. Na podstawie 
odpowiedzi i zrozumienia elementów leżących u podstaw takiej odpowiedzi, 
nauczyciel mówi: „Wydaje mi się, że uważasz, że ludzie tacy jak Gandhi są 
bardzo odważni. Uważasz, że Gandhi należy do określonej kategorii ludzi. Jak 
opisałbyś ten typ ludzi?”. Ten typ pytań doprowadzi zawsze do uogólnienia, 
z którego uczeń zacznie dopiero wyciągać wnioski: „Z tego, co mówisz, wynika, 
że uważasz Gandhiego za należącego do tego typu ludzi, którzy doprowadzają 
do znaczących zmian w społeczeństwie, a ludzie ci zazwyczaj są odważni”. 
Chodzi o to, by wyartykułować podstawowe uogólnienia, na których opiera się 
w danym przypadku uczeń.

W przykładzie z Gandhim pytanie wnioskujące miało następującą formę:

Jakie są typowe zachowania lub cechy charakterystyczne, których spodziewasz 
się po______?

W pytaniach pogłębionych często używa się też drugiego formatu pytań:

Co twoim zdaniem stałoby się, gdyby________?

Przyjmijmy, że doświadczenie kluczowe składało się z prezentacji i wykła-
du dotyczących określonych aspektów równania Bernoulliego w odniesieniu 
do projektowania skrzydeł samolotu. Upraszczając, zasada ta mówi, że kształt 
skrzydła samolotu w przekroju (grubszy z przodu i bardzo wąski na końcu) 
sprawia, że cząsteczki powietrza przesuwają się szybciej nad skrzydłem niż 
pod nim. Dzięki temu cząsteczki „rozpraszają się” nad skrzydłem, zmniejszając 
gęstość powietrza nad skrzydłem w porównaniu z gęstością pod nim. Samolot 
unosi się, ponieważ powietrze nad skrzydłem jest jakby „rzadsze” niż pod nim. 
Jak opisano w kroku 4., nauczycielka w czasie wykładu i prezentacji co jakiś czas 
przerywa i prosi uczniów o powtórzenie omówionych przed chwilą informa-
cji. Po wystarczającym przetworzeniu małych fragmentów stawia następujące 
pytanie wnioskujące: „Jak myślicie, co by się stało, gdyby skrzydła miały ten 
sam kształt, ale zwiększylibyśmy prędkość powietrza przechodzącego nad 
skrzydłem?”. Jedna z uczennic odpowiada, że osiągnięto by większą nośność. 
Nauczycielka pyta: „Dlaczego tak uważasz?”. Podczas odpowiedzi nauczyciel-
ka stara się wydobyć uogólnienia, na podstawie których wnioskuje uczennica. 
Znając wymagania związane z tym pytaniem, nauczycielka opisuje myślenie 
podopiecznej w sposób następujący: „Wydaje mi się, że twoim zdaniem poru-
szające się szybciej powietrze także rozprasza cząsteczki powietrza przelatujące 
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By odpowiedzieć na te pytania, uczniowie muszą użyć swojej wiedzy doty-
czącej senatorów.

Inny typ pytań wnioskujących zmusza uczniów, by użyli informacji do-
starczonej w doświadczeniu kluczowym do wnioskowania na temat tego, co 
jest prawdziwe lub może być prawdziwe. By móc odpowiedzieć na te pytania, 
uczniowie muszą wykorzystać umiejętność logicznego myślenia na podstawie 
uzyskanych informacji. Dlatego nazywa się je racjonalnymi pytaniami wnio-
skującymi. Jeśli na przykład uczniowie wysłuchali wykładu o tym, jak rośliny 
kwitnące rozmnażają się dzięki ptakom i owadom przenoszącym pyłki (owady 
i ptaki są pośrednikami w reprodukcji roślin), racjonalne pytanie wnioskujące 
brzmiałoby np.: co by się stało, gdyby liczba owadów i ptaków zamieszkujących 
dany obszar gwałtownie spadła? By odpowiedzieć, uczniowie muszą użyć infor-
macji wyrażonych wprost w doświadczeniu kluczowym, na podstawie których 
mogą wytworzyć przewidywania dotyczące tego, co może się stać.

Pytania pogłębione
Pytania pogłębione zaczyna się od prostych pytań wnioskujących, takich 

jak te opisane powyżej. Dodatkowo, po udzieleniu odpowiedzi przez ucznia, 
nauczyciel pyta: „dlaczego twoim zdaniem jest to prawda?” albo „powiedz mi, 
dlaczego uważasz, że tak jest?”. Na przykład, gdy uczeń odpowiedział na pytania 
wnioskujące dotyczące senatorów lub roślin, nauczyciel prosi ucznia, by wyja-
śnił, dlaczego jego zdaniem udzielona przez niego odpowiedź jest prawdziwa. 
Wymaga to umiejętnej komunikacji z uczniami: nauczyciel stara się o wyrażenie 
wprost sposobu myślenia, którego używa uczeń w czasie udzielania odpowiedzi. 
Zazwyczaj w czasie takiej komunikacji używa się sformułowań takich jak: „wy-
daje mi się, że to, co mówisz...”. Takie sformułowanie pozwala nauczycielowi na 
powtórzenie tego, co powiedział uczeń, w taki sposób, że uczeń może sprawdzić 
logikę swojego myślenia.

Szczegółowe przepytywanie może być przeprowadzone dość nieformalnie, 
np. poprzez dodanie pytania (lub jego zmodyfikowanej formy): „dlaczego two-
im zdaniem to prawda?”. Na poziomie bardziej sformalizowanym dobrze jest 
pomyśleć o dwóch podstawowych formatach, których można użyć. Pierwszy 
format to:

Jakie są typowe zachowania lub cechy charakterystyczne, których spodziewasz 
się po______?

Przyjmijmy, że nauczyciel poprosił uczniów o obejrzenie filmu o Mahatmie 
Gandhim. Kiedy uczniowie przyswoili informacje podawane w małych porcjach 
(zob. krok 4.), nauczyciel zadaje im następujące pytanie: „Na podstawie filmu 
o Gandhim, jakich cech charakteru możemy się spodziewać u bohatera?”. Nau-
czyciel musi mieć świadomość, że aby uczniowie odpowiedzieli na tak zadane 
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pytanie, muszą skojarzyć Gandhiego z pewnym ogólnym typem lub kategorią 
ludzi. Na przykład pewna uczennica może skojarzyć Gandhiego z kategorią „lu-
dzi, którzy zmieniają społeczeństwo”, co może doprowadzić ją do następującej 
odpowiedzi: „Myślę, że może być bardzo odważny”.

Nauczyciel po raz kolejny pyta uczennicę, dlaczego tak uważa. Na podstawie 
odpowiedzi i zrozumienia elementów leżących u podstaw takiej odpowiedzi, 
nauczyciel mówi: „Wydaje mi się, że uważasz, że ludzie tacy jak Gandhi są 
bardzo odważni. Uważasz, że Gandhi należy do określonej kategorii ludzi. Jak 
opisałbyś ten typ ludzi?”. Ten typ pytań doprowadzi zawsze do uogólnienia, 
z którego uczeń zacznie dopiero wyciągać wnioski: „Z tego, co mówisz, wynika, 
że uważasz Gandhiego za należącego do tego typu ludzi, którzy doprowadzają 
do znaczących zmian w społeczeństwie, a ludzie ci zazwyczaj są odważni”. 
Chodzi o to, by wyartykułować podstawowe uogólnienia, na których opiera się 
w danym przypadku uczeń.

W przykładzie z Gandhim pytanie wnioskujące miało następującą formę:

Jakie są typowe zachowania lub cechy charakterystyczne, których spodziewasz 
się po______?

W pytaniach pogłębionych często używa się też drugiego formatu pytań:

Co twoim zdaniem stałoby się, gdyby________?

Przyjmijmy, że doświadczenie kluczowe składało się z prezentacji i wykła-
du dotyczących określonych aspektów równania Bernoulliego w odniesieniu 
do projektowania skrzydeł samolotu. Upraszczając, zasada ta mówi, że kształt 
skrzydła samolotu w przekroju (grubszy z przodu i bardzo wąski na końcu) 
sprawia, że cząsteczki powietrza przesuwają się szybciej nad skrzydłem niż 
pod nim. Dzięki temu cząsteczki „rozpraszają się” nad skrzydłem, zmniejszając 
gęstość powietrza nad skrzydłem w porównaniu z gęstością pod nim. Samolot 
unosi się, ponieważ powietrze nad skrzydłem jest jakby „rzadsze” niż pod nim. 
Jak opisano w kroku 4., nauczycielka w czasie wykładu i prezentacji co jakiś czas 
przerywa i prosi uczniów o powtórzenie omówionych przed chwilą informa-
cji. Po wystarczającym przetworzeniu małych fragmentów stawia następujące 
pytanie wnioskujące: „Jak myślicie, co by się stało, gdyby skrzydła miały ten 
sam kształt, ale zwiększylibyśmy prędkość powietrza przechodzącego nad 
skrzydłem?”. Jedna z uczennic odpowiada, że osiągnięto by większą nośność. 
Nauczycielka pyta: „Dlaczego tak uważasz?”. Podczas odpowiedzi nauczyciel-
ka stara się wydobyć uogólnienia, na podstawie których wnioskuje uczennica. 
Znając wymagania związane z tym pytaniem, nauczycielka opisuje myślenie 
podopiecznej w sposób następujący: „Wydaje mi się, że twoim zdaniem poru-
szające się szybciej powietrze także rozprasza cząsteczki powietrza przelatujące 
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nad skrzydłem. Że jeśli zwiększymy prędkość, nośność będzie większa nawet 
przy niezmienionym kształcie skrzydła”.

Ten typ pytań pogłębionych pomaga wyjaśnić uogólnienia, na podstawie 
których uczeń wnioskuje. Przykład z Gandhim pomaga wyjaśnić uogólnienia 
dotyczące kategorii osób, miejsc, rzeczy i wydarzeń.

Krok 6. Poproś uczniów, by wypisali swoje konkluzje lub przedstawili je 
w sposób niewerbalny

Choć istnieje wiele sposobów realizacji tego kroku, prezentujemy tu pięć z nich: 
notatki, zapisy graficzne, scenki, techniki pamięciowe i notatniki naukowe.

Notatki
Przez lata notatki były podstawą praktyki nauczania w szkołach. Robienie 

notatek wymaga od uczniów umiejętności odróżniania informacji ważnych od 
informacji uzupełniających w doświadczeniu kluczowym. Nie zaleca się robienia 
szczegółowych notatek w trakcie doświadczenia kluczowego, ponieważ może 
to odwracać uwagę uczniów od zasadniczej treści. Jednak można zapisywać 
kluczowe słowa i frazy związane z najważniejszymi wiadomościami. Najbar-
dziej stosownym czasem na sporządzanie notatek jest moment po zakończeniu 
omawiania poszczególnych części materiału.

Istnieje wiele sposobów sporządzania notatek. Szczególnie elastyczną formę 
przedstawiono na rysunku 2.9. Wymaga ona od uczniów notowania własnych 
myśli w formie pisemnej z lewej strony i prezentowania ich w formie graficznej – 
jako rysunki, grafy czy szkice – z prawej strony. Ten system wymaga od uczniów 
przetwarzania nowej wiedzy na dwóch różnych poziomach — językowym 
i niewerbalnym. Z lewej strony zapisuje się ważne idee i informacje, a z prawej 
te same idee są prezentowane w formie pozawerbalnej.

Choć prawdą jest, że notatki można też sporządzać zespołowo, zalecam, by 
każdy uczeń w grupie tworzył własne notatki, a potem ewentualnie porównywał 
je z notatkami innych osób z grupy. Dzięki temu każdy przetwarza wiadomości 
podane podczas doświadczenia kluczowego w indywidualny, niepowtarzalny 
sposób.

Zapisy graficzne
Zapisy graficzne to jeden z najpopularniejszych sposobów notowania infor-

macji, które uczniowie zdobywają w trakcie doświadczeń kluczowych. Różne 
rodzaje zapisów graficznych zostały omówione przez Hyerle (1996) oraz Marzano 
i Kendall (2007). Niektóre z nich znajdują się na rysunku 2.10.

Zapisy graficzne mogą zostać użyte jako prezentacje pozajęzykowe w prawej 
kolumnie notatek pokazanych na rysunku 2.9. Mogą też występować samodziel-
nie. Nauczyciel może na przykład poprosić pojedynczych uczniów lub zespoły
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Rysunek 2.9
Sposób sporządzania notatek

Reprodukcja u roślin

Rośliny i zwierzęta mają 
swoje cykle życiowe 
– wzrost, reprodukcję 
i śmierć.

Reprodukcja może (nie 
musi) odbywać się za 
pomocą nasion; jeśli 
nie ma nasion – istnieją 
zarodniki. Za pomocą 
nasion rozmnażają się 
drzewa iglaste i rośliny 
kwitnące.

Iglaki mają dwa ro-
dzaje szyszek; męskie 
zawierają pyłki, żeńskie 
– zalążki. Jeśli pyłek 
zapyli zalążek – stają się 
nasionami.

Nasiona zawierają zaro-
dek nowej rośliny.

Cykl życia
wzrost

śmierć                        reprodukcja

uczniowskie o wykonanie szczegółowych zapisów graficznych na temat informacji 
zawartych w doświadczeniu o roli kluczowej, a następnie o podzielenie się nimi 
z całą klasą wraz z ustnym wyjaśnieniem zapisanych wiadomości i pokazaniem 
relacji między nimi.

Scenki
Grupki uczniów przygotowujące scenki odgrywają fizycznie lub starają się 

przedstawić symbolicznie treści doświadczenia kluczowego. Jeśli doświadczenie 
kluczowe wiązało się z wiadomościami na temat perkolacji, czyli procesu przepływu 
czy filtracji wody przez stałe podłoże, uczniowie mogą w grupach odegrać role 

Reprodukcja u roślin

z nasionami bez nasion; 
zarodniki

rośliny 
kwitnące

iglaki

pyłki

żeńska 
szyszka

pyłki
zalążki

nasienie
męska 
szyszka



56 Jak pomóc uczniom w efektywnym wykorzystywaniu nowo zdobytej wiedzy?

2

nad skrzydłem. Że jeśli zwiększymy prędkość, nośność będzie większa nawet 
przy niezmienionym kształcie skrzydła”.
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kropli wody, podczas gdy inni uczniowie będą odgrywali rolę sączka z bibuły. 
Takie scenki bardzo mocno angażują uczniów. Jednak zajmują dużo czasu i mogą 
być bardzo sztuczne, o ile nauczyciel nie poprosi uczniów, by wyjaśnili, jak chcą 
przedstawić informacje pochodzące z doświadczenia kluczowego.

Techniki pamięciowe uruchamiające wyobraźnię
Istnieje wiele technik pamięciowych, których może użyć nauczyciel (zob. 

Hayes, 1981; Lindsay i Norman, 1977). Tutaj omówimy dwie techniki, które 

Rysunek 2.10
Zapisy graficzne

Typowy schemat Wzór sekwencyjny

Schemat procesu przyczynowo-skutkowego Wzór problemu lub jego rozwiązania

Wzór uogólniający
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uruchamiają proces pozawerbalnego przetwarzania informacji (więcej szczegó-
łów dotyczących tych i innych technik znajdziesz w: Marzano, Paynter i Doty, 
2003). Ważne, by uruchamiać narzędzia pamięciowe dopiero w momencie, gdy 
uczniowie dokładnie przetworzyli informacje i dobrze rozumieją nauczane treści 
(chociaż mogą mieć jeszcze pewne braki).

Zanim zapoznamy uczniów z technikami pamięciowymi, można omówić 
koncepcję symboli i zamienników. Obrazy niektórych informacji tworzy się 
łatwo. Inne – bardzo trudno. Tworzenie obrazów informacji faktograficznych 
jest dość proste, ponieważ łatwo je sobie wyobrazić. Na przykład łatwo zapada 
w pamięć charakterystyczny wygląd Abrahama Lincolna w wysokim cylindrze 
i z długą brodą. Można też skojarzyć jego postać z miejscem, w którym dorastał, 
czy z teatrem, w którym został zamordowany. Dużo trudniej jest tworzyć obrazy 
informacji abstrakcyjnych, jak choćby podstawowych składników wody: dwóch 
cząstek wodoru i jednej tlenu.

Jeśli jednak używa się symboli i zamienników, stosunkowo proste staje się na-
wet tworzenie obrazów informacji abstrakcyjnych. Symbol to coś, co przypomina 
lub przywołuje informacje, które uczeń stara się zapamiętać. Na przykład butla 
tlenowa może symbolizować tlen. Substytut to słowo, które przypomina daną 
informację i brzmi tak, by łatwo się z nią kojarzyć. Słowo „wodór” może symboli-
zować figurka wodnika. Symbol tlenu i substytut wodoru mogą zostać połączone 
i stworzyć obraz informacji, że woda składa się z dwóch atomów wodoru i jed-
nego atomu tlenu. Wystarczy, że uczeń narysuje dwa razy wodnika nad jednym 
zbiornikiem tlenu. Zapoznawszy uczniów z symbolami i substytutami, techniki 
pamięciowe można stosować do wielu typów wiadomości i informacji.

Metoda rymujących się słów -kotwic1 jest prostym systemem, który może być 
użyty do zapamiętywania informacji ułożonych na zasadzie list (Miller, Galanter 
i Pribram, 1960). W metodzie stosuje się zestaw słów zapamiętywanych szybko, 
bo rymujących się z cyframi od 1 do 10:

jedynka to świnka• 
dwójka to sójka• 
trzy to drzwi• 
cztery to sery• 
pięć to pięść• 
sześć mówi cześć• 
siedem jedzie welocypedem• 

1 W oryginale: 1 is a bun; 2 is a shoe; 3 is a tree; 4 is a door; 5 is a hive; 6 is a stack of sticks; 7 is 
heaven; 8 is a gate; 9 is a line; 10 is a hen.

W języku angielskim jest to znana metoda, natomiast podane tłumaczenie nie jest używane 
w polskich szkołach, zostało stworzone na potrzeby tej książki. Technika słów -kotwic istnieje także 
w formie graficznej. Każdej cyfrze przypisany jest rysunek mniej lub bardziej ją przypominający 
kształtem: 1 — świeca, 2 — łabędź, 3 — jabłko, 4 — krzesło, 5 — dźwig (podnoszący 5), 6 — baran 
(róg barana), 7 — kosa, 8 — bałwan, 9 — balon (balonik ze sznurkiem tworzą 9), 10 — rycerz (miecz 
i tarcza tworzą 10).
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osiem ma muchy w nosie• 
dziewięć robi wiele zdjęć• 
a dziesięć jest w lesie.• 

Słowa -kotwice łatwo zapamiętać i narysować. Jeśli uczeń chce połączyć jakąś 
informację ze słowem -kotwicą (na przykład jedynkę i świnkę), musi wyobrazić 
sobie, że świnka wchodzi w jakąś interakcję z daną informacją.

Powiedzmy, że uczeń chciałby zapamiętać informacje o Inkach:
Wybudowali skomplikowany system irygacyjny.• 
Mieli wysoko rozwinięte zdolności chirurgiczne i dentystyczne.• 
Uprawiali zboża i upowszechnili nowe gatunki warzyw i owoców.• 

Jeśli uczeń chce zapamiętać te informacje, musi wyobrazić sobie świnkę z kranem 
(kanalizacja); albo lekarza siedzącego na śwince i sprawdzającego kran (chirurdzy 
i dentyści), z którego wylewają się warzywa i owoce. Podobne obrazki trzeba sobie 
wyobrazić, jeśli chce się połączyć informacje z innymi słowami-kotwicami. Choć 
uczniowie mogliby połączyć jeden element informacji z każdą kotwicą, łączenie 
wielu elementów pozwala na zapamiętanie dużo większej liczby informacji.

Strategia łączenia jest powszechnie używana i wiąże się z łączeniem symboli 
i substytutów w łańcuch wydarzeń lub historyjek. Dla zilustrowania przyjmijmy, 
że dany dział traktuje o pierwszych 13 koloniach: Georgii, New Jersey, Delawa-
re, Nowym Jorku, Północnej Karolinie, Południowej Karolinie, Wirginii, New 
Hampshire, Pensylwanii, Connecticut, Rhode Island, Maryland i Massachusetts. 
W czasie omawiania tego działu nauczyciel przygotował doświadczenia kluczo-
we związane z każdą kolonią. Teraz nauczyciel chce, by uczniowie przypomnieli 
sobie pierwsze kolonie. Ponieważ dość trudno wyobrazić sobie obecne stany, 
nauczyciel naprowadza na to uczniów, stosując technikę łączenia z użyciem 
symboli i substytutów.

Dżersej1 kojarzy się z New Jersey, a symbolem Nowego Jorku jest Empire 
State Building. Imię George’a Waszyngtona brzmi jak Georgia, a słowa kolędy 
świątecznej2 przywodzą na myśl dwie Karoliny. Zastawa obiadowa3 to symbol 
Delaware itd. Uczniowie łączą obrazy z 13 koloniami w historyjkę. Na przykład 
uczniowie wyobrażają sobie George’a Waszyngtona (Georgia) ubranego w dżer-
sej (New Jersey). Następnie George trzyma zastawę (po angielsku dinnerware, 
co brzmi jak Delaware), stojąc na szczycie Empire State Building (Nowy Jork) 
i śpiewa dwie kolędy (Północna i Południowa Karolina). Lewą ręką kroi szynkę4 
wirgińską (Virginia i New Hampshire). W prawej dłoni George trzyma pióro5 
(Pensylwania) i łączy6 kropki (Connecticut) na rysunku. Te kropki tworzą obraz 

1 Tekst oryg. football jersey.
2 Tekst oryg. christmas carols.
3 Tekst oryg. Dinnerware.
4 Tekst oryg. ham.
5 Tekst oryg. Pen.
6 Tekst oryg. Connect.
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drogi1 (Rhode Island), którą Marilyn Monroe (Maryland) jedzie na mszę2 (Mas-
sachusetts).

Notatniki naukowe
Notatniki naukowe to forma znanych od dawna notesów (czy też laborato-

ryjnych dzienników naukowych; zob. Hargrove i Nesbit, 2003). Ruiz-Primo, Li 
i Shavelson (2001) definiują notatniki naukowe jako zbiór notatek, które tworzą 
częściowy zapis doświadczeń edukacyjnych, z którymi zetknął się uczeń w czasie zajęć 
w klasie w konkretnym okresie (s. 2). Jedną z najbardziej użytecznych cech notatników 
naukowych jest to, że można ich używać jako trwałych zapisów rozumowania 
uczniów w czasie doświadczeń kluczowych. Uczniowie wpisują datę przy każ-
dym wpisie, tworząc chronologię swoich doświadczeń. Notatki (np. w formie 
przedstawionej na rysunku 2.9) i zapiski graficzne mogą stanowić część notat-
ników naukowych. Jak zobaczymy w następnym rozdziale, notatniki naukowe 
pozwalają uczniom na korygowanie własnego myślenia, ponieważ umożliwiają 
zapisywanie kolejnych etapów rozumienia materiału.

Krok 7. Skłoń uczniów do namysłu nad własnymi postępami

Końcowym krokiem w kompleksowym podejściu do aktywnego przetwarzania 
informacji jest namówienie uczniów do zastanowienia się nad doświadczeniem 
kluczowym. Możemy wyróżnić co najmniej trzy pytania, które warto zadać 
uczniom (zobacz Cross, 1998; Ross, Hogaboam-Gray i Rolheiser, 2002):

Które ich wcześniejsze przypuszczenia sprawdziły się podczas tych doświad-• 
czeń, a które nie?
Czy są pewni wiedzy, którą zdobyli?• 
Co zrobili dobrze podczas tego doświadczenia, a co mogli zrobić lepiej?• 

Nie należy zadawać wszystkich pytań po każdym doświadczeniu kluczowym. 
Lepiej, by nauczyciel wybrał jedno pytanie, które może postawić po kolejnym 
doświadczeniu. Na przykład po doświadczeniu kluczowym dotyczącym energii 
słonecznej nauczyciel w szkole podstawowej może poprosić uczniów o odpowiedź 
na pytanie: „Czego jesteście najmniej, a czego najbardziej pewni?”. Uczniowie 
piszą swoje komentarze w zeszytach. Mogą też napisać odpowiedzi na luźnych 
kartkach, a następnie oddać je nauczycielowi, który potraktuje zapiski jako formę 
ewaluacji – sprawdzenia, ile uczniowie zdołali się nauczyć podczas zajęć.

1 Tekst oryg. Road.
2 Tekst oryg. Mass.
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1 Tekst oryg. football jersey.
2 Tekst oryg. christmas carols.
3 Tekst oryg. Dinnerware.
4 Tekst oryg. ham.
5 Tekst oryg. Pen.
6 Tekst oryg. Connect.
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drogi1 (Rhode Island), którą Marilyn Monroe (Maryland) jedzie na mszę2 (Mas-
sachusetts).

Notatniki naukowe
Notatniki naukowe to forma znanych od dawna notesów (czy też laborato-

ryjnych dzienników naukowych; zob. Hargrove i Nesbit, 2003). Ruiz-Primo, Li 
i Shavelson (2001) definiują notatniki naukowe jako zbiór notatek, które tworzą 
częściowy zapis doświadczeń edukacyjnych, z którymi zetknął się uczeń w czasie zajęć 
w klasie w konkretnym okresie (s. 2). Jedną z najbardziej użytecznych cech notatników 
naukowych jest to, że można ich używać jako trwałych zapisów rozumowania 
uczniów w czasie doświadczeń kluczowych. Uczniowie wpisują datę przy każ-
dym wpisie, tworząc chronologię swoich doświadczeń. Notatki (np. w formie 
przedstawionej na rysunku 2.9) i zapiski graficzne mogą stanowić część notat-
ników naukowych. Jak zobaczymy w następnym rozdziale, notatniki naukowe 
pozwalają uczniom na korygowanie własnego myślenia, ponieważ umożliwiają 
zapisywanie kolejnych etapów rozumienia materiału.

Krok 7. Skłoń uczniów do namysłu nad własnymi postępami

Końcowym krokiem w kompleksowym podejściu do aktywnego przetwarzania 
informacji jest namówienie uczniów do zastanowienia się nad doświadczeniem 
kluczowym. Możemy wyróżnić co najmniej trzy pytania, które warto zadać 
uczniom (zobacz Cross, 1998; Ross, Hogaboam-Gray i Rolheiser, 2002):

Które ich wcześniejsze przypuszczenia sprawdziły się podczas tych doświad-• 
czeń, a które nie?
Czy są pewni wiedzy, którą zdobyli?• 
Co zrobili dobrze podczas tego doświadczenia, a co mogli zrobić lepiej?• 

Nie należy zadawać wszystkich pytań po każdym doświadczeniu kluczowym. 
Lepiej, by nauczyciel wybrał jedno pytanie, które może postawić po kolejnym 
doświadczeniu. Na przykład po doświadczeniu kluczowym dotyczącym energii 
słonecznej nauczyciel w szkole podstawowej może poprosić uczniów o odpowiedź 
na pytanie: „Czego jesteście najmniej, a czego najbardziej pewni?”. Uczniowie 
piszą swoje komentarze w zeszytach. Mogą też napisać odpowiedzi na luźnych 
kartkach, a następnie oddać je nauczycielowi, który potraktuje zapiski jako formę 
ewaluacji – sprawdzenia, ile uczniowie zdołali się nauczyć podczas zajęć.

1 Tekst oryg. Road.
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Podsumowanie

Biorąc pod uwagę drugie pytanie Planu Działań Edukacyjnych – Jak pomóc 
uczniom w skutecznym wykorzystywaniu nowo zdobytej wiedzy? — najważniej-
sze dla nauczyciela jest rozpoznanie doświadczenia o kluczowej roli. Nauczyciele 
mogą stosować następujące działania, aby doświadczenia kluczowe miały usys-
tematyzowaną postać: wprowadzenie w temat, podział uczniów na małe grupy, 
podział informacji w ramach doświadczeń o roli kluczowej na małe fragmenty, 
które uczniowie opisują, dyskusja i przewidywania; zadawanie uczniom pytań, 
które wymagają namysłu, zapisywanie przez uczniów własnych wniosków 
w formie słownej i niewerbalnej oraz w końcu – pytanie uczniów o refleksje 
dotyczące ich postępów.
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Warszawa 201

Rozdzia³ 1.
Dlaczego potrzebne s¹ nam

wspólne badania przez dzia³anie*

Niektóre cele kszta³cenia wydaj¹ siê bezdyskusyjne. Nikt nie kwestionuje, ¿e
rozwój fizyczny i psychiczny ucznia jest g³ównym zadaniem systemu szkolnego.
¯aden uwa¿ny obserwator nie zaprzeczy te¿, ¿e rozwój ten jest bezpoœrednim
rezultatem dydaktycznych interakcji ucznia z nauczycielem. Jeœli przyjmiemy,
¿e w szko³ach chodzi o uczenie siê, a uczenie odbywa siê g³ównie dziêki pracy
i umiejêtnoœci nauczycieli, to zobaczymy jasno, ¿e reforma szkolna powinna
skupiæ siê na pielêgnowaniu i rozwijaniu zawodu nauczycielskiego. W reformie
edukacji bezwzglêdne pierwszeñstwo nale¿y przyznaæ stworzeniu warunków
sprzyjaj¹cych pracy nauczycieli i uczynieniu zawodu nauczyciela atrakcyjnym
dla najlepszych absolwentów szkó³ wy¿szych. Niestety, wiele z najbardziej uzna-
nych inicjatyw skupia siê na zarz¹dzaniu szko³¹, systemie finansowania, wy-
korzystaniu nowych technologii i innowacyjnych metodach nauczania. I choæ
wszystkie te starania zawieraj¹ w sobie pewien potencja³ doskonalenia œrodowi-
ska dydaktycznego – nauczania i uczenia siê – jestem jednak zdania, ¿e pomija

* Badanie przez dzia³anie – action research – badanie prowadzone przez nauczycieli w celu dosko-
nalenia ich w³asnej pracy lub pracy szko³y. Praktyczny, kontekstowy charakter badania sprawia, ¿e
nie wymaga ono stosowania wyrafinowanej i skrupulatnej metodologii naukowej (przyp. t³umacza).
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siê w ten sposób kwestiê najwa¿niejsz¹, czyli restrukturyzacjê zawodu nauczy-
cielskiego. Mo¿na zapytaæ – dlaczego konieczna jest restrukturyzacja? Jaki ma
ona zwi¹zek ze wspólnymi badaniami przez dzia³anie? Aby odpowiedzieæ na
pierwsze pytanie, zestawmy bycie nauczycielem z kilkoma innymi zawodami
i zastanówmy siê nad ujawnionymi w ten sposób minusami tej profesji.

Kilka zasadniczych czynników odró¿nia pracê nauczyciela w szko³ach pu-
blicznych od pracy innych ludzi zatrudnionych w sektorze us³ug. Jeœli przeanali-
zujemy te elementy, ³atwiej zrozumiemy, dlaczego zdolni absolwenci wy¿szych
uczelni rzadko uznaj¹ nauczanie za atrakcyjn¹ pracê.

Izolacja od kolegów

Wystarczy jeden dzieñ towarzyszyæ lekarzowi, in¿ynierowi lub architektowi,
aby przekonaæ siê, ¿e tyle samo czasu poœwiêcaj¹ oni na kontakty z kolegami, ile
z klientami. Lekarz omawia zdjêcie rentgenowskie z innymi lekarzami i z pie-
lêgniarkami lub rehabilitantami, prawnik ustala ze wspólnikami strategiê pro-
cesow¹, in¿ynierowie i architekci pracuj¹ w zespo³ach nad prototypami i pro-
jektami. Kontakty z innymi specjalistami s¹ bodŸcem do poprawiania swoich
osi¹gniêæ zarówno w wymiarze sztuki, jak i rzemios³a.

Nauczyciele pracuj¹ w innym œwiecie. Roland Barth dostrzega podobieñ-
stwo miêdzy amerykañskimi nauczycielami a grup¹ przedszkolaków, w której
ka¿dy bawi siê sam. Choæ pracuj¹ oni z innymi nauczycielami w tym samym bu-
dynku, pos³uguj¹ siê tymi samymi œrodkami i realizuj¹ ten sam program, rzadko
kontaktuj¹ siê ze sob¹ podczas dnia pracy, jeœli nie liczyæ pó³godzinnej przerwy
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na drugie œniadanie, na której zwyczajowo nie nale¿y omawiaæ spraw s³u¿bo-
wych. Ów niedostatek intelektualnych podniet by³by wystarczaj¹co szkodliwy,
nawet gdyby nauczanie by³o zawodem wykorzystuj¹cym skoñczony zasób wie-
dzy pewnej. A przecie¿ problemy z nim zwi¹zane ci¹gle siê zmieniaj¹ i zwykle
nie da siê znaleŸæ ich jednego niepodwa¿alnego rozwi¹zania. Skuteczne naucza-
nie to po³¹czenie sztuki i rzemios³a doskonalone dziêki doœwiadczeniu. W takim
zawodzie brak merytorycznego dyskursu mo¿e mieæ katastrofalne skutki.

Sonda¿ obejmuj¹cy m³odych, dobrze zapowiadaj¹cych siê nauczycieli, któ-
rzy po kilku latach pracy zdecydowali siê odejœæ z zawodu, wykaza³, ¿e badani
zawodow¹ izolacjê wskazywali jako najczêstszy powód braku satysfakcji z pracy.
Je¿eli wci¹¿ bêdziemy oczekiwaæ od nauczycieli, by samotnie rozwi¹zywali coraz
bardziej z³o¿one problemy pedagogiczne, mo¿emy zapomnieæ o podniesieniu ja-
koœci kszta³cenia. Najbardziej dociekliwi i chêtni do wspó³pracy ludzie bêd¹ nadal
trzymali siê z dala od szko³y. A ci, którzy zdecyduj¹ siê w niej uczyæ, najpraw-
dopodobniej ogranicz¹ swój repertuar dydaktyczny do kilku naj³atwiejszych ich
zdaniem strategii i zadbaj¹, by drzwi ich klasy by³y zawsze zamkniête, by nie
zdradziæ siê przed kolegami, ¿e wci¹¿ nie potrafi¹ osi¹gn¹æ doskona³oœci w swoim
fachu – zbyt trudnym, by uprawiaæ go pod ka¿dym wzglêdem bez zarzutu.

Wk³ad w tworzenie zasobu wiedzy

Wszystkie zawody korzystaj¹ z zasobu wiedzy fachowej i nauczyciele pod
tym wzglêdem nie stanowi¹ wyj¹tku. Dysponujemy pewnym zbiorem uznanej
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literatury naukowej dotycz¹cej efektywnych metod kszta³cenia. Podobnie jak
w przypadku innych zawodów, od nauczycieli oczekuje siê znajomoœci litera-
tury, wykorzystywania jej w praktyce i uznania tego, co stanowi intelektualn¹
podstawê profesji. Ale od przedstawicieli wszystkich tego typu zawodów, z wy-
j¹tkiem nauczycielskiego, wymaga siê tak¿e sta³ego kontaktu z baz¹ naukow¹
i wnoszenia do niej w³asnego wk³adu.

WeŸmy na przyk³ad jakiekolwiek pismo medyczne. Okazuje siê, ¿e autorami
wiêkszoœci artyku³ów s¹ czynni zawodowo lekarze. Struktura artyku³ów jest
niezwykle podobna – najpierw autor opisuje objawy choroby pacjenta, potem
szczegó³y leczenia, by na koniec poinformowaæ o jego rezultatach. Zadaniem
takich publikacji jest podawanie do wiadomoœci innych lekarzy tego, czego do-
wiedzia³ siê autor. Kiedy artyku³ czyta inny lekarz, zadaje sobie pytania: (1) Czy
mój pacjent ma te same objawy? (2) Jeœli tak, to czy powinienem zastosowaæ
podobne leczenie?

Podobnie rzecz ma siê w innych zawodach. In¿ynierowie korzystaj¹ z wiedzy
nagromadzonej przez pokolenia in¿ynierów, ucz¹c siê od swoich kolegów, a zara-
zem wzbogacaj¹c te zasoby w³asn¹ prac¹. Architekci, tworz¹c projekty, opieraj¹
siê na pracy innych architektów; prawnicy opracowuj¹ wyst¹pienia w s¹dzie
i konstruuj¹ argumentacjê, korzystaj¹c z doœwiadczeñ innych prawników.

Powtórzmy: nauczyciele s¹ w innej sytuacji. Pisma pedagogiczne, z ma³ymi
wyj¹tkami, nie publikuj¹ artyku³ów autorstwa nauczycieli szkó³. S³u¿¹ raczej
upowszechnianiu koncepcji, komentarzy i badañ profesorów, konsultantów, ad-
ministratorów oœwiaty, którzy nie pracuj¹ w klasie na co dzieñ. Poruszane przez
nich sprawy, problemy, kwestie s¹ istotne, ale niekoniecznie pomocne w pracy
nauczyciela. Kontekst relacjonowanego postêpowania mo¿e, ale nie musi paso-
waæ do rzeczywistoœci szko³y publicznej. W pedagogice œwiaty badañ i praktyki
s¹ oddzielne i nierówne – nauczyciele, którzy lekcewa¿¹ badania, bywaj¹ uzna-
wani za ignorantów i amatorów, podczas gdy badacze ignoruj¹cy realia pracy
w szkole takiej etykiety nie nosz¹.

W praktyce pracownicy administracji oœwiatowej czêsto domagaj¹ siê od na-
uczycieli, aby przenieœli do swoich klas rezultaty badañ pochodz¹ce z zewn¹trz.
W oœwiacie dominuje nastêpuj¹cy schemat postêpowania: szef mówi pracowni-
kom, jak maj¹ pracowaæ, gdy¿ z za³o¿enia wie lepiej. Znamy to sk¹din¹d. Tak
pracuj¹ robotnicy. Brygadzista zawsze wie najlepiej, a szeregowi robotnicy mu-
sz¹ po prostu dzia³aæ wed³ug instrukcji i spe³niæ jego oczekiwania. O ile schemat
ten w przemyœle, handlu i us³ugach coraz czêœciej uznawany jest za w¹tpliwy,
o tyle w przypadku wolnych zawodów jego skutki s¹ katastrofalne. Dopóki na-
uczyciele nie w³¹cz¹ siê do tworzenia wiedzy, na której opiera siê praktyczne
dzia³anie, zamiast staæ siê dynamicznymi profesjonalistami – pozostan¹ podpo-
rz¹dkowanymi robotnikami.

1. Dlaczego potrzebne s¹ nam wspólne badania przez dzia³anie 13

Oddzielenie kontroli jakoœci

W wiêkszoœci zawodów standardy jakoœci wynikaj¹ z samej istoty profesji.
Praca najlepszych jest wzorem do naœladowania dla innych. Co wiêcej, kontrola
dopuszczalnego minimalnego poziomu jest uwa¿ana za niezbêdn¹ dla utrzy-
mania profesjonalnego poziomu zawodu. Samokontrola pozwala zaplanowaæ
tok doskonalenia zawodowego. Na przyk³ad badaj¹c, czego potrzebuje pacjent
i jakie by³y rezultaty leczenia, lekarz decyduje, w jakim zakresie powinien pod-
nieœæ swoje kwalifikacje. Podobnie architekci i in¿ynierowie, studiuj¹c wykonane
projekty, mog¹ zorientowaæ siê, co nale¿y wykonaæ lepiej w przysz³ych projek-
tach. Mówi¹c w skrócie: w wiêkszoœci zawodów twórczych cz³owiek wykonuj¹cy
pracê jest jednoczeœnie kimœ, kto j¹ ocenia.

Wiêksza czêœæ szkó³ przypomina natomiast taœmê monta¿ow¹, bo kontrolerzy
jakoœci zwykle stoj¹ ponad nauczycielami i z dala od nich. Zbiera siê dane o osi¹-
gniêciach nauczyciela, ocenia je, analizuje daleko od miejsca styku nauczyciel
– uczeñ. Czêsto jest tak, ¿e ministerstwo lub kuratorium analizuje wyniki zesz³o-
rocznych sprawdzianów zewnêtrznych i na tej podstawie narzuca nauczycielom
w kraju lub rejonie harmonogram dzia³añ maj¹cych poprawiæ wyniki. Albo dy-
rektor szko³y ma zastanowiæ siê nad osi¹gniêciami podleg³ych mu nauczycieli,
a nastêpnie daæ gotow¹ receptê, co jego zdaniem powinno siê zmieniæ w ich
pracy.

Wiêkszoœæ ludzi zgodzi siê, ¿e ¿aden system przekazania odpowiedzialno-
œci za w³asn¹ pracê nie jest skuteczniejszy od samodzielnej regulacji w³asnego
postêpowania. Standardy, które sami dla siebie stanowimy, s¹ z regu³y wy¿sze
od narzuconych z zewn¹trz. Pracuj¹c w systemie, w którym te standardy s¹ na-
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rzucone, mamy czêsto ochotê na bierny opór lub podokuczanie „przodownikom
pracy”.

W szkolnictwie funkcjonuje zasada – kto kontroluje dane, kontroluje plan
pracy. Jeœli dane o postêpach uczniów s¹ w³asnoœci¹ ludzi z zewn¹trz, to oni
decyduj¹, co jest wa¿ne i jakie informacje w zwi¹zku z tym nale¿y zbieraæ. A ba-
zuj¹c na tych danych, mog¹ swobodnie narzucaæ nauczycielom program dzia³añ
naprawczych. Nauczyciel pozbawiony innych istotnych danych, gromadzonych
wed³ug w³asnego uznania, musi podporz¹dkowaæ siê tym, którymi dysponuj¹
jego prze³o¿eni.

Jak d³ugo nauczanie bêdzie profesj¹, w której norm¹ jest izolacja, wykorzysty-
wana w praktyce wiedza nie pochodzi ze szkolnych doœwiadczeñ, a kontrolerzy
jakoœci znajduj¹ siê na zewn¹trz – tak d³ugo zawód nauczyciela bêdzie bardziej
przypomina³ pracê robotnika ni¿ zajêcie spe³niaj¹ce normy wolnego zawodu
anga¿uj¹cego intelekt. Dla zdrowia profesji nauczycielskiej i sukcesu naszych
szkó³ nale¿y pozbyæ siê tych szkodliwych zjawisk. Zmieniaj¹c rolê nauczyciela,
mo¿emy wywo³aæ g³êbokie zmiany w procesach kszta³cenia w naszych szko-
³ach. Nie jest to ja³owa spekulacja. Judith Warren Little* bada³a efektywne pod
wzglêdem dydaktycznym szko³y i stwierdzi³a, ¿e dominuj¹ w nich pewne normy
kulturowe. Na przyk³ad w szko³ach osi¹gaj¹cych najlepsze wyniki nauczyciele
chêtniej omawiaj¹ sprawy nauczania i uczenia siê z kolegami, oceniaj¹ wza-
jemnie swoj¹ pracê, wspólnie przygotowuj¹ materia³y dydaktyczne i konspekty
lekcji. Little stwierdzi³a, ¿e kulturê pracy w tych szko³ach cechuje kolegialnoœæ
i chêæ eksperymentowania.

Jon Saphier i Matthew King** w podsumowaniu badania efektywnych pe-
dagogicznie kultur szkolnych wyliczaj¹ dwanaœcie norm cechuj¹cych szko³y,
w których uczniowie lepiej dojrzewaj¹ i siê rozwijaj¹:
1. Kolegialnoœæ.
2. Eksperymentowanie.
3. Wysokie oczekiwania.
4. Zaufanie i spolegliwoœæ.
5. Realne oparcie.
6. Korzystanie z wiedzy naukowej.
7. Docenianie i uznanie.
8. Opieka i dobry nastrój.
9. Uczestnictwo w podejmowaniu decyzji.

10. Szczególne starania o sprawy wa¿ne.
11. Kultywowanie tradycji.
12. Uczciwoœæ i otwartoœæ.

* Judith Warren Little, Norms of Collegiality and Experimentation: Work Place Conditions of School
Success, „American Educational Research Journal”, 1982, nr 19, s. 325–340.

** Jon Saphier, Matthew King, Good Seeds Grow in Strong Cultures, „Educational Leadership”, 1985,
nr 4–6, s. 67–74

1. Dlaczego potrzebne s¹ nam wspólne badania przez dzia³anie 15

I tak doszliœmy do drugiego pytania postawionego na pocz¹tku rozdzia³u:
Jakie jest miejsce wspólnych badañ przez dzia³anie w restrukturyzacji zawodu
nauczyciela? Nakreœlony w tej ksi¹¿ce proces takich badañ to, jak dowiedziono,
skuteczny sposób na ukszta³towanie tych w³aœnie norm, które zgodnie z przywo-
³anymi wy¿ej badaniami charakteryzuj¹ efektywne nauczanie i – jak wykaza³em
– cechuj¹ wiêkszoœæ zawodów. Sens wspólnego badania przez dzia³anie polega
na tym, ¿e stanowi ono metodê, która umo¿liwia nauczycielowi jednoczesne
doskonalenie procesów dydaktycznych i twórcze zaanga¿owanie w rozwój na-
uczycielskiego zawodu.
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Rozdzia³ 2.
Definicja wspólnego badania przez dzia³anie*

Najlepiej zrozumiemy proces WBPD, gdy rozpatrzymy znaczenie ka¿dego
z trzech s³ów u¿ytych w nazwie badania. Zacznijmy od okreœlenia „przez dzia-
³anie”, gdy¿ ono odró¿nia ten typ badania od innych, z którymi wiêkszoœæ z nas
zetknê³a siê w przesz³oœci.

Przez dzia³anie

Tradycyjnie badania naukowe prowadz¹ zawodowi naukowcy. Tematy wy-
bieraj¹ zgodnie z osobistymi upodobaniami lub preferencjami redaktorów pism
naukowych, nastêpnie publikuj¹ raport z badania w nadziei, ¿e kiedyœ komuœ
siê przyda, a jeœli nawet nie, to i tak ich praca koñczy siê z chwil¹ publikacji.

Badanie przez dzia³anie zaœ jest prowadzone przez ludzi, którzy chc¹ popra-
wiæ w³asn¹ sytuacjê. Kiedy inni, czytaj¹c o ich pracy, zwracaj¹ uwagê na badanie
lub wykorzystuj¹ jego wyniki, jest to po prostu szczêœliwy zbieg okolicznoœci. Au-
torzy tych badañ prowadz¹ je, bo chc¹ siê dowiedzieæ, czy mog¹ coœ robiæ lepiej.
Chêtnie myœlê o nich jako o dziennikarzach œledczych, z tym ¿e dziennikarze
patrz¹, co ktoœ inny robi lub powinien robiæ, natomiast badacze przygl¹daj¹ siê
temu, co robi¹ lub powinni robiæ oni sami.

* Collaborative action research – dla u³atwienia lektury wspólne badanie przez dzia³anie bêdzie
okreœlane skrótem WBPD (przyp. t³umacza).

2. Definicja wspólnego badania przez dzia³anie 17

Autorzy pedagogicznych badañ przez dzia³anie skupiaj¹ siê zwykle na trzech
powi¹zanych ze sob¹ sprawach – g³ównych etapach badania. S¹ to:
1. Wprowadzenie metody postêpowania, na przyk³ad interpretacji tekstu lub

sposobu oceniania uczniów.
2. Monitorowanie i przystosowywanie nowej metody, na przyk³ad obserwacja,

jak przebiega wstêpna faza korzystania z niej, ocena pocz¹tkowych rezulta-
tów nowego programu, usprawnienie dotychczasowej praktyki.

3. Ewaluacja metody, na przyk³ad przygotowanie raportu koñcowego.
Kiedy prowadzimy studia na potrzeby zainicjowania nowej metody, poszu-

kujemy zwykle informacji, które pozwol¹ nam zrozumieæ i rozwi¹zaæ problem
– ten typ dzia³ania mo¿emy nazwaæ „badaniem dla metody”. Podobnie kiedy
monitorujemy nasz¹ pracê, tak ¿eby wykonywaæ j¹ lepiej, to jest to „badanie
w trakcie stosowania metody”. Na koniec ewaluacjê przeprowadzonych dzia³añ
mo¿na nazwaæ badaniem metody. Rysunek 2.1. ilustruje coœ, co mój kolega Peter
Holly nazywa „troje drzwi do badania przez dzia³anie”.

Rys. 2.1.
Troje drzwi do badania przez dzia³anie

Badanie

Przez badanie rozumiemy rygorystyczne d¹¿enie do poznania czegoœ. Wielu
z nas uczono, ¿e jedynie dociekanie, które da siê wyraziæ za pomoc¹ liczb, zas³u-
guje na nazwê „badanie”. Podczas dalszej lektury przekonamy siê, ¿e badanie
przez dzia³anie mo¿na prowadziæ, wykorzystuj¹c szeroki wachlarz metod tak
iloœciowych, jak jakoœciowych. Niezale¿nie od typu badania, mamy do czynienia
ze zjawiskami, które badacz chce poznaæ lepiej, wykorzystuje wiêc procedury,
aby zebraæ sensowne i rzetelne dane dotycz¹ce tych zjawisk.
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W WBPD przedmiot badania okreœla praktyk. Musi tylko przestrzegaæ dwóch
zasad: (1) Zjawisko wybrane do zbadania ma wi¹zaæ siê z procesami nauczania
– uczenia siê; (2) Praktyk badacz musi mieæ wp³yw na to zjawisko.

Wspólne

Nic nie powinno nas zniechêciæ do prowadzenia badañ w pojedynkê. W rze-
czywistoœci wiêkszoœæ nauczycieli podejmuj¹cych badania przez dzia³anie wy-
konuje je samotnie. Jeœli odbywali Pañstwo studenckie praktyki nauczycielskie,
zapewne zastanawiali siê, jak zaplanowaæ i przeprowadziæ swoje pierwsze w ¿y-
ciu lekcje. To by³o w³aœnie klasyczne badanie przez dzia³anie. Po pierwsze, za-
czêliœcie od sformu³owania hipotezy, jak najlepiej nauczyæ danego materia³u
dan¹ grupê uczniów. Nastêpnie zbieraliœcie dane, na przyk³ad przygl¹daj¹c siê
uczniom i szukaj¹c na ich twarzach oznak tego, jak odbieraj¹ lekcjê, a kiedy
uczniowie pracowali indywidualnie, chodziliœcie od ucznia do ucznia, spraw-
dzaj¹c, jak idzie im praca. Prawdopodobnie analizowaliœcie te¿ sprawdziany
i odpowiedzi na pytania, aby oceniæ, czego uczniowie siê nauczyli. Na koniec
zamknêliœcie badanie, dokonuj¹c oceny tych danych i wyci¹gaj¹c wnioski, jak
mo¿na by inaczej nauczaæ tego materia³u przy nastêpnej okazji.

Powy¿szy przyk³ad zawiera niemal wszystkie elementy pe³nego badania
przez dzia³anie z wyj¹tkiem koñcowego raportu na piœmie i publicznej prezen-
tacji rezultatów. Jeœli bêdziemy wytrwale w trakcie naszej kariery nauczyciel-
skiej pos³ugiwaæ siê tego rodzaju zdyscyplinowanym badaniem, niew¹tpliwie
staniemy siê bardziej wnikliwymi i lepszymi nauczycielami, wci¹¿ jednak praco-
waæ bêdziemy w izolacji. Wybieraj¹c wspólne badanie przez dzia³anie, staniemy
siê dodatkowo zaczynem aktywnej wspólnoty zawodowej. Procedura opisana
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w tej ksi¹¿ce odnosi siê do zespo³ów nauczycieli, których ³¹cz¹ zainteresowania
i którzy pracuj¹ wspólnie, badaj¹c kwestie powi¹zane z tymi zainteresowaniami.

Z naszych obserwacji wynika, ¿e umiejêtne porozumienie i zgodne wspó³dzia³anie wiêkszej
grupy nauczycieli daj¹ lepsze rezultaty. Wspólna praca nad jednym zagadnieniem przy-
czynia siê do wzmo¿onej aktywnoœci dziecka, jak równie¿ do zwiêkszenia efektywnoœci
ca³ych klas. Ró¿norodne, atrakcyjne zadania maj¹ du¿y wp³yw na rozwój logicznego myœle-
nia i jednoczeœnie s¹ Ÿród³em sukcesów. Stwarzaj¹ ka¿demu uczniowi mo¿liwoœæ wyboru
tego obszaru swej dzia³alnoœci, w którym jest dobry i który odkrywa jego predyspozycje.
Zadowolenie dzieci, wynikaj¹ce z osi¹gania sukcesów dydaktycznych i spo³ecznych, jest
równie¿ naszym sukcesem. Bogata oferta zadañ do realizacji i wysokie zaanga¿owanie na-
uczycieli, uczniów i rodziców w dzia³aniach na rzecz ochrony œrodowiska zmobilizowa³y
nas do ubiegania siê o zielony Certyfikat oraz do zg³oszenia projektu „Niech bije zielone
serce ziemi” do konkursu ekologicznego Hewlett Packard Polska W harmonii z przyrod¹.

Szko³a Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Be³chatowie, SzK
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Szko³a Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Be³chatowie, SzK

Piêcioetapowa procedura

Na procedurê WBPD sk³ada siê piêæ kolejnych etapów:
1. Sformu³owanie problemu.
2. Zbieranie danych.
3. Analiza danych.
4. Przedstawienie rezultatów.
5. Planowanie dzia³añ.

1. Sformu³owanie problemu

Ten etap zosta³ szczegó³owo opisany w rozdziale 3. Chodzi tu o wydobycie
problemów z merytorycznego punktu widzenia szczególnie wa¿nych w danej
sytuacji. Badacze ustalaj¹, co ju¿ o ka¿dym z tych problemów wiedz¹, a czego
jeszcze powinni siê dowiedzieæ i jakie maj¹ informacje na temat zmiennych
wchodz¹cych w grê.
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W swoich badaniach zajmê siê problemem samooceny i oceny kole¿eñskiej. Umiejêtnoœæ
samooceny jest bardzo wa¿nym elementem œwiadomego uczenia siê ucznia. Aby oceniæ
swoje umiejêtnoœci, musi on wiedzieæ, czego ma siê nauczyæ, po co i w jaki sposób – czyli
umieæ dopasowaæ odpowiedni¹ metodê indywidualnego uczenia siê do nauczanych treœci.
W ten sposób wzmacnia siê poczucie odpowiedzialnoœci – trudniej jest przecie¿ oceniæ
samego siebie ni¿ przeczytaæ informacjê zwrotn¹ przygotowan¹ przez nauczyciela. Poza
tym mo¿e siê zdarzyæ, ¿e nauczyciel siê pomyli w ocenie. Jeszcze trudniej jest oceniæ
kole¿ankê lub kolegê. Trzeba byæ dyplomat¹: umieæ obiektywnie odnieœæ siê do umiejêt-
noœci, a zarazem nie uraziæ osoby. To jest w³aœnie zaleta informacji zwrotnej w ocenianiu
kszta³tuj¹cym. A poza tym, ucz¹c innych, sami siê uczymy.

Hanna M¹ka
nauczycielka matematyki w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 2 w Bia³ymstoku, NB
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2. Zbieranie danych

Zbieranie danych to serce piêcioetapowej procedury. Wiarygodnoœæ ka¿dego
badania zale¿y od jakoœci danych, na których oparto wnioski. Aby zagwaranto-
waæ prawid³owy przebieg procesu gromadzenia danych, prowadz¹cy badania
przez dzia³anie, ich wspó³pracownicy, uczniowie i wszystkie inne osoby po-
wi¹zane z badaniem powinni zgromadziæ trzy zbiory danych dotycz¹cych ka¿-
dego z trzech rodzajów pytañ badawczych, a sk³adaj¹cych siê na fazê sformu-
³owania problemu. Omówienie drugiego etapu procedury znajduje siê w roz-
dziale 4.

Szko³a dostosowuje zajêcia pozalekcyjne do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych uczniów

Sposób badania stanu pocz¹tkowego:
• Przeprowadziliœmy ankiety wœród 96 losowo wybranych uczniów klas IV–VI, rozpozna-

j¹c ich potrzeby edukacyjne i oczekiwania dotycz¹ce zajêæ pozalekcyjnych, oraz wœród
76 losowo wybranych rodziców uczniów klas I–VI, rozpoznaj¹c potrzeby edukacyjne
ich dzieci.

• Przeprowadziliœmy wywiad z pedagogiem i dyrektorem szko³y, w których sprawdzi-
liœmy, czy w naszej placówce diagnozuje siê potrzeby edukacyjne i oczekiwania wy-
chowanków w zakresie prowadzonych zajêæ pozalekcyjnych, a tak¿e ich organiza-
cji. Dokonaliœmy analizy tygodniowego planu zajêæ lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz
dzienników zajêæ pozalekcyjnych. Z analizy dokumentów ustaliliœmy iloœæ rodzajów za-
jêæ pozalekcyjnych prowadzonych w szkole oraz godziny, w jakich siê one odbywaj¹.
Analizuj¹c tygodniowy plan zajêæ, stwierdziliœmy, ¿e terminy niektórych zajêæ pozalek-
cyjnych pokrywaj¹ siê z zajêciami obowi¹zkowymi. Analizuj¹c wpisy do dzienników
zajêæ pozalekcyjnych, zauwa¿yliœmy, ¿e na niektórych zajêciach jest niska frekwencja.

Szko³a Podstawowa nr 19 w Kielcach, SzK
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3. Analiza danych

Je¿eli zbieranie danych stanowi serce procedury badawczej, to ich analiza
jest jej dusz¹. Zdaniem wiêkszoœci badaczy etap ten dostarcza najwiêcej satys-
fakcji. Polega on na systematycznym studiowaniu wszystkich zgromadzonych
danych i poszukiwaniu wy³aniaj¹cych siê z nich tendencji i prawid³owoœci oraz
wyci¹ganiu wniosków. Proces analizowania danych omawia rozdzia³ 5.

4. Przedstawienie rezultatów

Zaproszenie innych do przygl¹dania siê naszej pracy i czerpania z niej nauki
to jeden z najwa¿niejszych, nagradzaj¹cych aspektów WBPD. Zespo³y badaczy
powinny koniecznie znaleŸæ jak najwiêcej sposobnoœci do prezentowania zainte-
resowanym wyników swoich badañ na temat nauczania i uczenia siê. W rozdziale
6. opisano wiele sposobów na upowszechnianie rezultatów badañ i poszerzanie
krêgu wspó³pracowników.

5. Planowanie dzia³añ

Poniewa¿ zadaniem WBPD jest doskonalenie naszych zawodowych dzia³añ,
procedura nie bêdzie kompletna, dopóki nie zaplanujemy wdro¿enia wniosków
p³yn¹cych z badania. Sposoby wykorzystania rezultatów WBPD w planowaniu
dzia³añ doskonal¹cych pracê w klasie i szkole oraz wcielania tych planów w ¿ycie
omawia rozdzia³ 7.

Analiza:
• Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów (analiza opinii poradni specjalistycznych pod

k¹tem zaleceñ uczestnictwa uczniów w zajêciach wyrównawczych; przeprowadzenie
ankiety dla rodziców kl. I–IV rozpoznaj¹cej ich oczekiwania w zakresie wsparcia peda-
gogiczno-psychologicznego; przeprowadzenie przez ka¿dego wychowawcê wywiadu
z rodzicami na temat indywidualnych potrzeb edukacyjnych ich dzieci).

Podjête dzia³ania:
• Planowanie, organizacja i prowadzenie zajêæ pozalekcyjnych dostosowanych do in-

dywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów (analiza mo¿liwoœci szko³y w zakresie
prowadzonych zajêæ pozalekcyjnych).

• Analiza dodatkowych kwalifikacji nauczycieli pod k¹tem prowadzenia przez nich zajêæ
pozalekcyjnych, udzia³ pedagoga w szkoleniu na temat „Dziecko romskie w szkole” –
szkolenie w ramach projektu – Uciec od wykluczenia, wzmocniæ edukacjê Romów.

• Zorganizowanie i prowadzenie zajêæ korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci klas
pierwszych z zaburzeniami analizatora s³uchowego i wzrokowego oraz z obni¿on¹
sprawnoœci¹ manualn¹.
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W swoich badaniach zajmê siê problemem samooceny i oceny kole¿eñskiej. Umiejêtnoœæ
samooceny jest bardzo wa¿nym elementem œwiadomego uczenia siê ucznia. Aby oceniæ
swoje umiejêtnoœci, musi on wiedzieæ, czego ma siê nauczyæ, po co i w jaki sposób – czyli
umieæ dopasowaæ odpowiedni¹ metodê indywidualnego uczenia siê do nauczanych treœci.
W ten sposób wzmacnia siê poczucie odpowiedzialnoœci – trudniej jest przecie¿ oceniæ
samego siebie ni¿ przeczytaæ informacjê zwrotn¹ przygotowan¹ przez nauczyciela. Poza
tym mo¿e siê zdarzyæ, ¿e nauczyciel siê pomyli w ocenie. Jeszcze trudniej jest oceniæ
kole¿ankê lub kolegê. Trzeba byæ dyplomat¹: umieæ obiektywnie odnieœæ siê do umiejêt-
noœci, a zarazem nie uraziæ osoby. To jest w³aœnie zaleta informacji zwrotnej w ocenianiu
kszta³tuj¹cym. A poza tym, ucz¹c innych, sami siê uczymy.

Hanna M¹ka
nauczycielka matematyki w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 2 w Bia³ymstoku, NB
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Zbieranie danych to serce piêcioetapowej procedury. Wiarygodnoœæ ka¿dego
badania zale¿y od jakoœci danych, na których oparto wnioski. Aby zagwaranto-
waæ prawid³owy przebieg procesu gromadzenia danych, prowadz¹cy badania
przez dzia³anie, ich wspó³pracownicy, uczniowie i wszystkie inne osoby po-
wi¹zane z badaniem powinni zgromadziæ trzy zbiory danych dotycz¹cych ka¿-
dego z trzech rodzajów pytañ badawczych, a sk³adaj¹cych siê na fazê sformu-
³owania problemu. Omówienie drugiego etapu procedury znajduje siê w roz-
dziale 4.
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76 losowo wybranych rodziców uczniów klas I–VI, rozpoznaj¹c potrzeby edukacyjne
ich dzieci.

• Przeprowadziliœmy wywiad z pedagogiem i dyrektorem szko³y, w których sprawdzi-
liœmy, czy w naszej placówce diagnozuje siê potrzeby edukacyjne i oczekiwania wy-
chowanków w zakresie prowadzonych zajêæ pozalekcyjnych, a tak¿e ich organiza-
cji. Dokonaliœmy analizy tygodniowego planu zajêæ lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz
dzienników zajêæ pozalekcyjnych. Z analizy dokumentów ustaliliœmy iloœæ rodzajów za-
jêæ pozalekcyjnych prowadzonych w szkole oraz godziny, w jakich siê one odbywaj¹.
Analizuj¹c tygodniowy plan zajêæ, stwierdziliœmy, ¿e terminy niektórych zajêæ pozalek-
cyjnych pokrywaj¹ siê z zajêciami obowi¹zkowymi. Analizuj¹c wpisy do dzienników
zajêæ pozalekcyjnych, zauwa¿yliœmy, ¿e na niektórych zajêciach jest niska frekwencja.
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Rozdzia³ 3.
Sformu³owanie problemu

Obowi¹zki nauczania, dokszta³cania siê i doskonalenia procesu dydaktycz-
nego zostawiaj¹ nauczycielowi ma³o czasu na refleksjê, dziêki której móg³by
opracowaæ rzeczywiœcie istotne pytania badawcze. Aby osoby prowadz¹ce
WBPD z powodzeniem przesz³y przez ten kluczowy etap, musz¹ dysponowaæ
wystarczaj¹c¹ iloœci¹ czasu. Z naszych doœwiadczeñ wynika, ¿e nauczyciele, któ-
rzy przechodz¹ tê fazê w poœpiechu, czêœciej ni¿ nauczyciele, którzy nie ¿a³owali
czasu na namys³ i precyzyjne okreœlenie problemów, nie radz¹ sobie na dalszych
etapach. Dobrze sformu³owane pytania daj¹ wiêksz¹ szansê na otrzymanie istot-
nych rezultatów.

W rozdziale tym opisujê u¿ywane z powodzeniem techniki badawcze, które
mog¹ pomóc pocz¹tkuj¹cym badaczom w ustaleniu istotnych dla nich tematów.
Nie chodzi jednak o to, by nauczyciele od samego pocz¹tku wiedzieli, z jakim
problemem maj¹ do czynienia. Jedynym warunkiem wstêpnym dla uczestników
WBPD jest wola, by we wspó³pracy z kolegami poprawiæ nauczanie i uczenie siê.

3. Sformu³owanie problemu 23

Wywiad analityczny

Technika wywiadu analitycznego wymaga poœwiêcenia oko³o godziny bez
przerwy. Bywa wykorzystywana na zebraniach nauczycieli ucz¹cych w danej
klasie (w klasach równoleg³ych), ucz¹cych danego przedmiotu lub na zebraniach
rady pedagogicznej. Po krótkim wprowadzeniu ka¿dy uczestnik dobiera sobie
partnera, z którym bêdzie rozmawia³ na temat spe³niaj¹cy trzy warunki:
• temat dotyczy nauczania i uczenia siê
• nauczyciel musi mieæ wp³yw na zagadnienia zwi¹zane z tematem
• obaj partnerzy s¹ zainteresowani tematem.

Jeden partner odpytuje drugiego przez dwadzieœcia do trzydziestu minut,
nastêpnie prowadz¹cy zarz¹dza zmianê ról. Wa¿ne, by uœwiadomiæ wszystkim,
¿e ma to byæ odpytywanie, a nie dyskusja. Zasadnicza ró¿nica polega na tym,
¿e osoba odpytywana ma mo¿liwoœæ pe³nej i g³êbokiej analizy w³asnych odczuæ
i myœli zwi¹zanych ze spraw¹, w któr¹ jest zaanga¿owana. Prowadz¹cy wywiad
pomaga, stawiaj¹c pytania doprecyzowuj¹ce problem i uœwiadamiaj¹ce trudno-
œci. Musi jednoczeœnie uwa¿aæ, by nie narzucaæ swojego stanowiska i nie zak³ócaæ
osobistych refleksji partnera.

Do wywiadu analitycznego zaprosi³am moj¹ przyjació³kê Zosiê, która pracuje w tej samej
szkole i równie¿ aktywnie stosuje ocenianie kszta³tuj¹ce (OK). Przed rozmow¹ nie by³am
przekonana, czy wniesie ona coœ ciekawego w moje dotychczasowe przemyœlenia. Okaza³o
siê jednak, ¿e d³u¿szy, zaplanowany wywiad da³ mi bardzo du¿o. Spojrzenie Zosi na pewne
zagadnienia ró¿ni siê nieco od mojego i tym samym daje wiele do myœlenia. Zdecydowanie
doceni³am tê formê badawcz¹.

Ewa Kurek,
nauczycielka jêzyka polskiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie, NB
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Wiêkszoœæ nauczycieli z racji zawodu jest przygotowana do prowadzenia
takiego wywiadu i do roli aktywnego s³uchacza. Tym niemniej kilka wskazówek
mo¿e siê przydaæ. Oto te, których udzielaliœmy podczas naszego kursu:
1. Wywiad nie powinien rodziæ napiêcia ani wywo³ywaæ poczucia zagro¿enia,

powinien za to stawiaæ wymagania i zmuszaæ do pe³nej aktywnoœci umys³o-
wej.
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WBPD jest wola, by we wspó³pracy z kolegami poprawiæ nauczanie i uczenie siê.
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Wywiad analityczny

Technika wywiadu analitycznego wymaga poœwiêcenia oko³o godziny bez
przerwy. Bywa wykorzystywana na zebraniach nauczycieli ucz¹cych w danej
klasie (w klasach równoleg³ych), ucz¹cych danego przedmiotu lub na zebraniach
rady pedagogicznej. Po krótkim wprowadzeniu ka¿dy uczestnik dobiera sobie
partnera, z którym bêdzie rozmawia³ na temat spe³niaj¹cy trzy warunki:
• temat dotyczy nauczania i uczenia siê
• nauczyciel musi mieæ wp³yw na zagadnienia zwi¹zane z tematem
• obaj partnerzy s¹ zainteresowani tematem.

Jeden partner odpytuje drugiego przez dwadzieœcia do trzydziestu minut,
nastêpnie prowadz¹cy zarz¹dza zmianê ról. Wa¿ne, by uœwiadomiæ wszystkim,
¿e ma to byæ odpytywanie, a nie dyskusja. Zasadnicza ró¿nica polega na tym,
¿e osoba odpytywana ma mo¿liwoœæ pe³nej i g³êbokiej analizy w³asnych odczuæ
i myœli zwi¹zanych ze spraw¹, w któr¹ jest zaanga¿owana. Prowadz¹cy wywiad
pomaga, stawiaj¹c pytania doprecyzowuj¹ce problem i uœwiadamiaj¹ce trudno-
œci. Musi jednoczeœnie uwa¿aæ, by nie narzucaæ swojego stanowiska i nie zak³ócaæ
osobistych refleksji partnera.

Do wywiadu analitycznego zaprosi³am moj¹ przyjació³kê Zosiê, która pracuje w tej samej
szkole i równie¿ aktywnie stosuje ocenianie kszta³tuj¹ce (OK). Przed rozmow¹ nie by³am
przekonana, czy wniesie ona coœ ciekawego w moje dotychczasowe przemyœlenia. Okaza³o
siê jednak, ¿e d³u¿szy, zaplanowany wywiad da³ mi bardzo du¿o. Spojrzenie Zosi na pewne
zagadnienia ró¿ni siê nieco od mojego i tym samym daje wiele do myœlenia. Zdecydowanie
doceni³am tê formê badawcz¹.

Ewa Kurek,
nauczycielka jêzyka polskiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie, NB
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Wiêkszoœæ nauczycieli z racji zawodu jest przygotowana do prowadzenia
takiego wywiadu i do roli aktywnego s³uchacza. Tym niemniej kilka wskazówek
mo¿e siê przydaæ. Oto te, których udzielaliœmy podczas naszego kursu:
1. Wywiad nie powinien rodziæ napiêcia ani wywo³ywaæ poczucia zagro¿enia,

powinien za to stawiaæ wymagania i zmuszaæ do pe³nej aktywnoœci umys³o-
wej.
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2. Staraj siê wydobyæ pog³êbione i szersze odpowiedzi.
3. Staraj siê nadaæ wywiadowi jak¹œ strukturê, ale dopuœæ elastycznoœæ i spon-

tanicznoœæ.
4. Bierz pod uwagê prawa i uczucia partnera.

Wywiad analityczny ma umo¿liwiæ nauczycielom poznanie szczególnie dla
nich istotnych podstawowych kwestii praktycznych. Wczesne uœwiadomienie
sobie w³asnych zainteresowañ jest wa¿ne, gdy¿ przyt³oczeni obowi¹zkami pe-
dagodzy nie s¹ sk³onni poœwiêciæ nawet odrobiny energii i czasu na badania lub
systematyczne dzia³ania w sprawach, które ich zdaniem maj¹ tylko luŸny zwi¹-
zek z tym, co ich interesuje i k³opocze. Inny i przypuszczalnie równie wa¿ny
powód przeprowadzania wywiadu analitycznego sprowadza siê do podkreœle-
nia, ¿e to nauczyciel steruje WBPD. Nawet w najlepszych szko³ach rodzi siê
czasem podejrzenie, ¿e inicjatywy doskonalenia pracy szko³y to w rzeczywisto-
œci wyrafinowany plan autorstwa prze³o¿onych, maj¹cy wci¹gn¹æ nauczycieli
w biurokratyczne projekty. Wysuniêcie na pierwszy plan nauczycielskich zainte-
resowañ i lêków zwi¹zanych z nauczaniem pokazuje jasno, ¿e WBPD ma s³u¿yæ
nauczycielom.

Dyskusja analityczna

Druga z technik jest podobna do wywiadu grupowego i nale¿y j¹ stosowaæ
po przeprowadzeniu wywiadu analitycznego. I w tym przypadku potrzebna
jest przynajmniej godzina nieprzerwanej pracy. Udzia³ w dyskusji analitycznej
pomo¿e nam g³êbiej przeanalizowaæ w³asn¹ wiedzê na temat dyskutowanego
zjawiska. Technika ta na pierwszy rzut oka mo¿e siê wydaæ niepotrzebna, gdy
jednak nauczyciele siê z ni¹ zaznajomi¹ – rzadko z niej rezygnuj¹, gdy¿ po-
maga jaœniej okreœliæ zasadê WBPD, a poza tym umacnia kolegialnoœæ w ka¿dym
zespole roboczym.

W fazie przygotowawczej zespó³ badawczy w mniejszych grupach rozpo-
czyna krótk¹ prezentacjê spraw, które ujawni³y siê podczas wywiadu analitycz-
nego. Ka¿dy cz³onek zespo³u ma na to dwie, trzy minuty. Ta wstêpna faza dyskusji
analitycznej usprawnia porozumiewanie i pozwala cz³onkom zespo³u zoriento-
waæ siê, jak temat, który ich zajmuje, pasuje do kwestii interesuj¹cych pozo-
sta³ych kolegów. Je¿eli uda siê w ten sposób wy³oniæ jedn¹ sprawê wa¿n¹ dla
wszystkich, co zdarza siê czêsto, to na niej skupi siê dalsza dyskusja.

Gdy ju¿ poruszone zostan¹ wszystkie kwestie, ka¿dy zespó³ wy³ania ochot-
nika, który stanie siê obiektem wywiadu grupowego. Z czasem uczestnicy ceniæ
bêd¹ sobie tê rolê, z pocz¹tku jednak niektórzy siê jej boj¹, lepiej wiêc nikogo nie
zmuszaæ do jej przyjêcia.
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Kiedy jest ju¿ ochotnik, zespó³ zasiada do grupowego wywiadu (krze-
s³a najlepiej ustawiæ w podkowê). Nim siê on rozpocznie, prowadz¹cy wy-
jaœnia:

„Naszym zadaniem jest pomóc Joannie, aby w pe³ni uœwiadomi³a sobie, co
wie na temat niepokoj¹cej j¹ kwestii. Nasz¹ analityczn¹ dyskusjê uznamy za
skoñczon¹, kiedy Joanna bêdzie mog³a nam powiedzieæ: «To jest to. Gruntownie
wyjaœni³am wam, co wiem o tym problemie i wszystkich jego elementach» i kiedy
ka¿dy z nas bêdzie potrafi³ wiernie odtworzyæ punkt widzenia Joanny na ten
problem”.

Prowadz¹cy informuje zespó³, ¿e aby dyskusja analityczna przynios³a efekty,
wszyscy musz¹ bezwzglêdnie przestrzegaæ nastêpuj¹cych regu³:
• Prowadz¹cy wywiad mog¹ tylko stawiaæ pytania.
• Nie wolno im krytykowaæ.
• Nie wolno im proponowaæ rozwi¹zañ.

Po trwaj¹cym trzy kwadranse lub godzinê wywiadzie prowadz¹cy prosi ze-
spó³ o przedyskutowanie odczuæ, jakie wywiad wywo³a³. Osobê udzielaj¹c¹ od-
powiedzi pyta siê zwykle o to:
• Jak siê czu³a jako obiekt wywiadu?
• Jak siê czu³a, kiedy ca³a uwaga kolegów by³a skupiona na zajmuj¹cej j¹

sprawie?
Osoby pytaj¹ce maj¹ zaœ odpowiedzieæ:
• Jak czu³y siê w roli zadaj¹cych pytania?
• Jak siê czu³y, gdy musia³y staraæ siê zrozumieæ problem kole¿anki w ca³ej

jego z³o¿onoœci, a zarazem powstrzymaæ siê od dyskusji?
Podczas tego zadania wielu uczestników stwierdza, ¿e dyskusja analityczna

jest dla nich doœwiadczeniem tak nowym, jak inspiruj¹cym i pobudzaj¹cym.
Jego nowoœæ dla nauczycieli to smutny dowód na to, jak rzadkie s¹ tego rodzaju
kolegialne kontakty. Pomyœlmy, jak wiele mogliby oni zyskaæ, wymieniaj¹c myœli
na zebraniach, tak jak to robi¹ na codziennych lub cotygodniowych spotkaniach
prawnicy w kancelariach adwokackich, architekci w biurach projektowych czy
pracownicy agencji reklamowych.

Dope³nienie dyskusji analitycznej pozwala zespo³owi badawczemu stwier-
dziæ, czy cz³onków zespo³u ³¹czy zainteresowanie t¹ sam¹ kwesti¹ ogóln¹. Jeœli
tak, to niepotrzebna bêdzie nastêpna dyskusja analityczna, a przynajmniej dys-
kusja w celu ustalenia problemu badawczego. Jeœli jednak nie, to ka¿demu trzeba
stworzyæ mo¿liwoœæ uczestniczenia we wspólnym, pog³êbionym dochodzeniu
do problemu.

Po spêdzeniu kilku godzin na rozpatrywaniu kwestii budz¹cych g³êbokie za-
wodowe zainteresowanie zespo³y badawcze zyskaj¹ obraz problemów jasny na
tyle, na ile pozwala ich aktualna wiedza. Nierzadko w tym momencie dochodzi
do dwóch równoczesnych zdarzeñ. Pierwsze z nich to rysowanie przez cz³on-
ków zespo³u precyzyjnego obrazu obecnej sytuacji. Na przyk³ad mog¹ oni dojœæ
do wspólnego wniosku, ¿e:
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• Uczniowie maj¹ trudnoœci z przypomnieniem sobie g³ównych myœli prze-
czytanego tekstu.

• Nauczyciele dostrzegaj¹ spadek poczucia w³asnej wartoœci u uczniów
w miarê ich przechodzenia do wy¿szych klas.

• Uczniowie nie odrabiaj¹ poprawnie prac domowych.
Drugie zdarzenie to rysowanie sposobów zaatakowania rozpoznanego pro-

blemu. To jedna z ró¿nic miêdzy badaniem metodycznym a tradycyjnym. Na-
ukowcy, nie bêd¹c w danej sytuacji aktorami, po prostu te sposoby opisuj¹. Osoby
prowadz¹ce badanie przez dzia³anie, kierowane chêci¹ poprawienia okreœlonych
sytuacji jak najszybciej, by uczniowie ju¿ mogli osi¹gaæ mo¿liwe korzyœci z tego,
¿e im, badaczom, uda³o siê g³êbiej wejrzeæ w problem, czêsto zmieniaj¹ swoje
postêpowanie, nim zakoñczy siê faza opisowa.

W krêgach naukowych rozpoczynanie dzia³añ w oparciu o niepe³ne dane
traktowane jest z regu³y jako niew³aœciwe. W badaniach medycznych zastoso-
wanie nawet najbardziej obiecuj¹cego leku odk³ada siê do czasu zakoñczenia
i skrupulatnej analizy próby eksperymentalnej. W przypadku badañ przez dzia-
³anie takie zasady nie obowi¹zuj¹, a gdyby nawet je uznaæ, to wprowadzenie ich
w ¿ycie by³oby trudne, gdy¿ nauczyciele badacze ze wzglêdu na dobro uczniów,
zamiast czekaæ na uzupe³nienie danych, powinni dzia³aæ od razu.

Moim marzeniem jest osi¹gniêcie stanu, w którym uczniowie s¹ zaanga¿owani w swoj¹
naukê i nie traktuj¹ jej jak kary i ciê¿kiego obowi¹zku, a nauczyciela jak nadzorcy w ciê¿-
kim wiêzieniu dla dzieci. W zwi¹zku z tym zdefiniowa³am nader powa¿ny problem: „Brak
odpowiedzialnoœci uczniów za swoje uczenie siê jako przyczyna s³abego przyswajania
wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu przedmiotu”. Ju¿ w czasie wdra¿ania oceniania kszta³tu-
j¹cego w ubieg³ym roku szkolnym zaobserwowa³am, ¿e niektóre jego elementy mniej lub
bardziej wp³ywa³y na œwiadome uczenie siê uczniów. Dobry pocz¹tek da³y cele w jêzyku
ucznia. Potem przez „nacobezu”* i pytania kluczowe dotarliœmy do informacji zwrotnej,
która wybi³a uczniów z ich biernoœci i stworzy³a dobry grunt pod ocenê kole¿eñsk¹ i sa-
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* Nacobezu – czyli „na co bêdê zwracaæ uwagê” – sformu³owane w jêzyku ucznia dok³adne
kryteria oceny prezentowane uczniom przez nauczyciela przed wykonaniem zadania.
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moocenê. Wywiad analityczny jedynie potwierdzi³ wysnute ju¿ wczeœniej wnioski, ¿e sku-
pienie siê na tych dwóch elementach mo¿e pozytywnie wp³yn¹æ na œwiadome uczenie siê
uczniów. Ocena kole¿eñska i samoocena to rodzaj zaproszenia do wspó³pracy. Oducza
uczniów biernoœci i bylejakoœci, a tak¿e mechanicznego i powierzchownego przyswajania
wiedzy. Ustawienie uczniów w roli nauczyciela pozwala im zobaczyæ samych siebie, w³a-
sne sposoby uczenia siê i chêci w innym œwietle. Mo¿e w trakcie dalszej pracy niektórzy
dojd¹ do praktycznych wniosków i przyjm¹ zaproszenie nauczyciela do wspólnej nauki,
co z pewnoœci¹ oka¿e siê korzystne dla obu stron.

Aleksandra Cupok,
nauczycielka informatyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Œwiêtoch³owicach, NB
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wiedzy. Ustawienie uczniów w roli nauczyciela pozwala im zobaczyæ samych siebie, w³a-
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Przedstawienie w formie graficznej

Technika przedstawienia graficznego pozwala przenieœæ myœlenie z lewej
pó³kuli mózgu na praw¹. Daje sposobnoœæ takiego przedstawienia zg³êbianego
zjawiska, by uwzglêdnia³o wszystkie wp³ywaj¹ce nañ czynniki oraz zapropono-
wane rozwi¹zania. Celem tej techniki jest unaocznienie zwi¹zku miêdzy czynni-
kami, zmiennymi i kontekstem oraz pokazanie ich w nowym œwietle, by potem
mog³y staæ siê przedmiotem dyskusji. Technika ta sk³ada siê z czterech kroków:

Krok 1. Zebranie wszystkich mo¿liwych czynników, zmiennych i kontek-
stów. Prowadz¹cy warsztat wrêcza ka¿demu zespo³owi du¿y arkusz papieru,
karteczki samoprzylepne, o³ówki i kolorowe markery. Ka¿dy cz³onek zespo³u
ma sporz¹dziæ listê wszystkich powi¹zanych z problemem spraw, idei, kwestii,
czynników i zmiennych, które pojawi³y siê w trakcie wywiadu analitycznego,
analitycznej dyskusji lub podczas omawiania problemu. Ka¿dy element listy na-
le¿y zapisaæ na oddzielnej karteczce samoprzylepnej. Jeœli na przyk³ad zespó³
dyskutowa³ o pogorszeniu samooceny uczniów, w grê wchodziæ mog¹: sposoby
oceniania, kryteria podzia³u na grupy, utrwalanie materia³u, pomoc rodziców,
prowadzone przez nauczycieli WBPD, wp³yw kolegów, narkotyki, atmosfera ry-
walizacji w klasie, atmosfera wspó³pracy w klasie, zajêcia pozalekcyjne, pozycja
spo³eczna i maj¹tkowa, paczki kole¿eñskie.

Krok 2. Uporz¹dkowanie mo¿liwych czynników, zmiennych i kontekstów
wed³ug racjonalnych kryteriów. Po zebraniu wszystkich elementów powi¹za-
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• Uczniowie maj¹ trudnoœci z przypomnieniem sobie g³ównych myœli prze-
czytanego tekstu.

• Nauczyciele dostrzegaj¹ spadek poczucia w³asnej wartoœci u uczniów
w miarê ich przechodzenia do wy¿szych klas.

• Uczniowie nie odrabiaj¹ poprawnie prac domowych.
Drugie zdarzenie to rysowanie sposobów zaatakowania rozpoznanego pro-

blemu. To jedna z ró¿nic miêdzy badaniem metodycznym a tradycyjnym. Na-
ukowcy, nie bêd¹c w danej sytuacji aktorami, po prostu te sposoby opisuj¹. Osoby
prowadz¹ce badanie przez dzia³anie, kierowane chêci¹ poprawienia okreœlonych
sytuacji jak najszybciej, by uczniowie ju¿ mogli osi¹gaæ mo¿liwe korzyœci z tego,
¿e im, badaczom, uda³o siê g³êbiej wejrzeæ w problem, czêsto zmieniaj¹ swoje
postêpowanie, nim zakoñczy siê faza opisowa.

W krêgach naukowych rozpoczynanie dzia³añ w oparciu o niepe³ne dane
traktowane jest z regu³y jako niew³aœciwe. W badaniach medycznych zastoso-
wanie nawet najbardziej obiecuj¹cego leku odk³ada siê do czasu zakoñczenia
i skrupulatnej analizy próby eksperymentalnej. W przypadku badañ przez dzia-
³anie takie zasady nie obowi¹zuj¹, a gdyby nawet je uznaæ, to wprowadzenie ich
w ¿ycie by³oby trudne, gdy¿ nauczyciele badacze ze wzglêdu na dobro uczniów,
zamiast czekaæ na uzupe³nienie danych, powinni dzia³aæ od razu.

Moim marzeniem jest osi¹gniêcie stanu, w którym uczniowie s¹ zaanga¿owani w swoj¹
naukê i nie traktuj¹ jej jak kary i ciê¿kiego obowi¹zku, a nauczyciela jak nadzorcy w ciê¿-
kim wiêzieniu dla dzieci. W zwi¹zku z tym zdefiniowa³am nader powa¿ny problem: „Brak
odpowiedzialnoœci uczniów za swoje uczenie siê jako przyczyna s³abego przyswajania
wiedzy i umiejêtnoœci z zakresu przedmiotu”. Ju¿ w czasie wdra¿ania oceniania kszta³tu-
j¹cego w ubieg³ym roku szkolnym zaobserwowa³am, ¿e niektóre jego elementy mniej lub
bardziej wp³ywa³y na œwiadome uczenie siê uczniów. Dobry pocz¹tek da³y cele w jêzyku
ucznia. Potem przez „nacobezu”* i pytania kluczowe dotarliœmy do informacji zwrotnej,
która wybi³a uczniów z ich biernoœci i stworzy³a dobry grunt pod ocenê kole¿eñsk¹ i sa-
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* Nacobezu – czyli „na co bêdê zwracaæ uwagê” – sformu³owane w jêzyku ucznia dok³adne
kryteria oceny prezentowane uczniom przez nauczyciela przed wykonaniem zadania.
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nych z problemem wypisanym na karteczkach elementom listy nadawany jest
logiczny porz¹dek.

Ktoœ na przyk³ad mo¿e powiedzieæ, ¿e zajêcia pozalekcyjne podnosz¹ sa-
moocenê, a kto inny sprzeciwi siê tej opinii, dowodz¹c, ¿e jedynie uczniowie
z wysok¹ samoocen¹ uczestnicz¹ w takich zajêciach. I nagle zespó³, który wyda-
wa³ siê jednomyœlny, zdaje sobie sprawê, ¿e ka¿dy jego cz³onek widzi tê sam¹
sprawê nieco inaczej.

Zazwyczaj up³ywa przynajmniej godzina, zanim zespó³ osi¹gnie konsensus.
Zalet¹ karteczek samoprzylepnych jest to, ¿e w ka¿dej chwili mo¿na zmieniæ ich
porz¹dek, stosownie do wy³aniaj¹cych siê hipotez i teorii.

Kiedy ju¿ cz³onkowie zespo³u uzgodni¹ w jakimœ stopniu, jak powi¹zane s¹
poszczególne elementy, przychodzi czas na kolorowe markery. Z linii, strza³ek
i symboli powstaj¹ schematy przedstawiaj¹ce owe powi¹zania w formie graficz-
nej. Na rysunku 3.1. widzimy fragment schematu opracowanego przez zespó³
nauczycieli szko³y œredniej pragn¹cych poradziæ sobie z wykazywanym przez
ich uczniów ubóstwem strategii w rozwi¹zywaniu problemów. Rysunek 3.2. po-
kazuje, jak zdaniem zespo³u nale¿y rozwi¹zaæ problem. Na³o¿enie drugiego
schematu na pierwszy daje w efekcie nowy schemat (rys. 3.3.), stanowi¹cy pe³ny
obraz problemu, jaki wytworzyli sobie nauczyciele.

Po opracowaniu tego obrazu nauczyciele zwykle s¹ zadowoleni, ¿e ich
wspólne rozumienie problemu nabra³o wyraŸnych kszta³tów i uwidoczniony
zosta³ ich wspólny punkt wiedzenia. Czuj¹, ¿e s¹ jednomyœlni. Ale co siê stanie,
jeœli b³¹dz¹, jeœli ich rozumienie problemu opiera siê na b³êdzie? To wa¿ne pyta-
nie, bo kiedy nauczyciele lub inni specjaliœci podejm¹ dzia³ania naprawcze oparte
na fa³szywej hipotezie, dzia³ania te skoñcz¹ siê niepowodzeniem, a pora¿ka ne-
gatywnie wp³ynie na ich poczucie osobistej i zawodowej skutecznoœci. Wiêkszoœæ
pedagogów ma w pamiêci o wiele za du¿o przyk³adów atrakcyjnych innowa-
cji opartych na b³êdnych za³o¿eniach, które wymaga³y czasu, zapa³u i oddania,
a mimo to skoñczy³y siê klêsk¹ i g³êbokim rozczarowaniem. W rezultacie na-
sze szko³y pe³ne s¹ nauczycieli niechêtnych podejmowaniu prób z czymkolwiek
nowym, którzy powtarzaj¹: „kiedyœ ju¿ to przerabialiœmy”. W przezwyciê¿e-
niu tej postawy pomo¿e stworzenie wyraŸnego, zgodnego z ich przekonaniem
obrazu sytuacji – wówczas sami poczuj¹ siê odpowiedzialni za wprowadze-
nie zmiany. Ale to tylko jeden z kilku kroków przewidzianych przez proce-
durê.

Krok 3. Diagnoza naszej wiedzy. Do tego momentu procedura WBPD wy-
chodzi³a od wiedzy, przygotowania i pogl¹dów, jakie w odniesieniu do podjêtego
problemu dydaktycznego mieli cz³onkowie zespo³u. Proponowane czynnoœci po
prostu pomog¹ im jako zespo³owi rozjaœniæ, uporz¹dkowaæ i wzbogaciæ wcze-
œniejsze rozumienie sprawy. Nie wolno jednak na tym poprzestaæ, bo tylko nie-
liczni z nas mog¹ powiedzieæ, ¿e znaj¹ prawdziw¹ odpowiedŸ na rzeczywiœcie
trudne problemy pedagogiczne. A jeœli mamy gotowe rozwi¹zania, to zapewne
problem nie by³ w istocie trudny!
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Rys. 3.1.
Graficzna reprezentacja pola problemu

Ala Ma kota
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Rys. 3.2.
Graficzna reprezentacja zamierzonego postêpowania naprawczego
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Rys. 3.3.
Rekonstrukcja graficzna
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W trzeciej fazie nauczyciele dokonuj¹ krytycznej analizy schematów, stawia-
j¹c sobie pytanie, czy mog¹ byæ pewni, ¿e rzeczywistoœæ na nich przedstawiona
jest zgodna z prawd¹. Pytania szczegó³owe s¹ nastêpuj¹ce:
• Czy powi¹zania miêdzy zmiennymi i czynnikami s¹ takie, jak my-

œlimy?
• Czy s¹ jeszcze jakieœ zmienne lub sprawy, które nale¿y wzi¹æ pod uwagê?
• Czy nie zapomnieliœmy o czymœ?

Najpierw zespó³ przygl¹da siê liniom lub strza³kom, pamiêtaj¹c, ¿e ka¿da
reprezentuje za³o¿enie o istnieniu danego zwi¹zku. Pytania o zak³adane zwi¹zki
s¹ nastêpuj¹ce:
• Czy wiemy, ¿e jest to prawda?
• Jakie mamy na to dowody?
• Co siê stanie, jeœli za³o¿enie jest b³êdne? Jak zmieni to nasze pojmowanie

danej kwestii?
Na naszym schemacie znajdzie siê wiele powi¹zañ, o których wiemy, ¿e s¹

prawdziwe. Podstaw¹ naszego przekonania mog¹ byæ wyniki wczeœniejszych
badañ, doœwiadczenie zawodowe lub dane badawcze, które ostatnio zebraliœmy.
Badaniem tych zwi¹zków nie musimy siê dalej zajmowaæ. Mo¿emy na przyk³ad
przyj¹æ za oczywiste powi¹zanie miêdzy niskimi ocenami i prawdopodobieñ-
stwem porzucenia szko³y lub stopniem akceptacji szko³y a wagarowaniem. Jeœli
jednak oka¿e siê, ¿e nie dysponujemy jeszcze empirycznymi dowodami na to,
¿e prawdziwe jest nasze wykazane na schemacie za³o¿enie o jakimœ istotnym
zwi¹zku, powinniœmy zebraæ rzetelne i trafne dane, by móc stwierdziæ, czy i jaki
zwi¹zek naprawdê istnieje.

Zasadniczo wszystkie powi¹zania, których nie jesteœmy wystarczaj¹co
pewni, powinny podlegaæ dalszym badaniom, chyba ¿e uznamy, ¿e jest to zwi¹-
zek bez znaczenia. Przypuœæmy, ¿e wyci¹gnêliœmy wniosek, jakoby ciemnoocy
uczniowie rzadziej od pozosta³ych rzucali szko³ê. £atwo mo¿e siê okazaæ, ¿e
nie dysponujemy na to wystarczaj¹cymi dowodami, ale stwierdzimy te¿, ¿e nie
warto o takie dowody zabiegaæ, poniewa¿ nie mamy wp³ywu na kolor oczu
naszych uczniów.

Po zakoñczeniu zespo³owej analizy wszystkich linii i strza³ek na schemacie,
bêdziemy wiedzieæ, jakich dodatkowych danych potrzeba, by schemat wiernie
oddawa³ rzeczywistoœæ. Wa¿ne, by graficznie odró¿niæ zwi¹zki, których jesteœmy
pewni, od zwi¹zków w¹tpliwych – te pierwsze rysuj¹c na przyk³ad grub¹ lini¹,
a drugie przerywan¹.

Krok 4. Sformu³owanie pytañ badawczych. Zwi¹zki zdaniem zespo³u
istotne, ale wymagaj¹ce weryfikacji, staj¹ siê oœrodkiem badania. Warto prze-
³o¿yæ je na pytania, na przyk³ad:
• Jakie cechy ucznia wp³ywaj¹ korzystnie na naukê ortografii?
• Od czego zale¿y skutecznoœæ zebrañ z rodzicami?
• Czy wszyscy uczniowie wynosz¹ takie same korzyœci z uczenia siê matema-

tyki we wspó³pracy?
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Kiedy pytania badawcze zostan¹ sformu³owane i uzgodnione, pozostaje
tylko nadanie formy s³ownej problemowi, a nastêpnie zajêcie siê zbieraniem
danych.

Moje badania ujmowa³y wieloaspektowo wp³yw pytañ kluczowych na zaanga¿owanie siê
uczniów w pracê na lekcji. Poszukiwa³am odpowiedzi na pytania:
1. Czy uczniowie odró¿niaj¹ pytania kluczowe od „niekluczowych” i œwiadomie reaguj¹

wiêksz¹ aktywnoœci¹ na ich obecnoœæ?
2. Czy o zaanga¿owaniu uczniów w pracê decyduje postawione pytanie, czy mo¿e

preferowany styl uczenia siê?
3. Czy uczniowie maj¹cy czêsto okazjê do poszukiwania odpowiedzi na pytania kluczowe

rzeczywiœcie wyka¿¹ wiêcej oznak aktywnoœci i zaanga¿owania ni¿ ich koledzy, którzy
nie maj¹ tej mo¿liwoœci?
oraz:

4. Czy wyuczone, pozytywne zachowania uczniów utrwal¹ siê i czy nast¹pi ich transfer
na inne lekcje?

Ma³gorzata Ostrowska,
nauczycielka biologii w Zespole Szkó³ nr 2 w Godzieszach Wielkich, NB

Moje badania ujmowa³y wieloaspektowo wp³yw pytañ kluczowych na zaanga¿owanie siê
uczniów w pracê na lekcji. Poszukiwa³am odpowiedzi na pytania:
1. Czy uczniowie odró¿niaj¹ pytania kluczowe od „niekluczowych” i œwiadomie reaguj¹

wiêksz¹ aktywnoœci¹ na ich obecnoœæ?
2. Czy o zaanga¿owaniu uczniów w pracê decyduje postawione pytanie, czy mo¿e

preferowany styl uczenia siê?
3. Czy uczniowie maj¹cy czêsto okazjê do poszukiwania odpowiedzi na pytania kluczowe

rzeczywiœcie wyka¿¹ wiêcej oznak aktywnoœci i zaanga¿owania ni¿ ich koledzy, którzy
nie maj¹ tej mo¿liwoœci?
oraz:

4. Czy wyuczone, pozytywne zachowania uczniów utrwal¹ siê i czy nast¹pi ich transfer
na inne lekcje?

Ma³gorzata Ostrowska,
nauczycielka biologii w Zespole Szkó³ nr 2 w Godzieszach Wielkich, NB

Dziêki badaniom wstêpnym chcia³am uzyskaæ odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy dla uczniów ma znaczenie, ¿e na pocz¹tku lekcji podajê jej cele?
2. Czy znajomoœæ celów lekcji zdaniem uczniów podnosi ich aktywnoœæ i/lub œwiadome

uczestniczenie w procesie dochodzenia do tych celów?
3. Czy zdania podsumowuj¹ce rzeczywiœcie pobudzaj¹ do refleksji, czy te¿ s¹ tylko ko-

lejnym zadaniem do wykonania na zakoñczenie lekcji?
4. Czy uczniowie ³¹cz¹ swoj¹ aktywnoœæ na lekcji ze zdobywaniem wiedzy i umiejêtnoœci?

Miros³awa Motyka,
nauczycielka jêzyka polskiego w Zespole Szkó³ Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku, NB

Dziêki badaniom wstêpnym chcia³am uzyskaæ odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy dla uczniów ma znaczenie, ¿e na pocz¹tku lekcji podajê jej cele?
2. Czy znajomoœæ celów lekcji zdaniem uczniów podnosi ich aktywnoœæ i/lub œwiadome

uczestniczenie w procesie dochodzenia do tych celów?
3. Czy zdania podsumowuj¹ce rzeczywiœcie pobudzaj¹ do refleksji, czy te¿ s¹ tylko ko-

lejnym zadaniem do wykonania na zakoñczenie lekcji?
4. Czy uczniowie ³¹cz¹ swoj¹ aktywnoœæ na lekcji ze zdobywaniem wiedzy i umiejêtnoœci?

Miros³awa Motyka,
nauczycielka jêzyka polskiego w Zespole Szkó³ Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku, NB

Sformu³owanie problemu

Nasze badania nad czynnikami wp³ywaj¹cymi na powodzenie pracy nad
projektem WBPD wykaza³y, ¿e do najwa¿niejszych nale¿y ukierunkowanie
pracy. Zespo³y, które przyst¹pi³y do badañ z jasno okreœlonym przedmiotem
i celem (co i po co badaæ), mia³y lepsz¹ motywacjê do doprowadzenia swych
dzia³añ do koñca, zaœ zespo³y, które takiej jasnoœci nie mia³y, zniechêca³y siê do
wspólnej pracy. Dlatego namawiamy, by przygotowuj¹c WBPD, wyniki pracy
nad sformu³owaniem problemu uj¹æ w z³o¿ony z oko³o stu s³ów zapis, zawiera-
j¹cy wyraŸn¹ i zwiêz³¹ odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Kogo dotyczy problem?
2. Kto lub co jest prawdopodobn¹ przyczyn¹ problemu?
3. Jakiego rodzaju jest to problem? (np. z celami, umiejêtnoœciami, wyposa¿e-

niem, czasem itd.).
4. Co chcemy osi¹gn¹æ, wprowadzaj¹c ulepszenia?
5. Co zamierzamy w zwi¹zku z tym zrobiæ? (z tego pytania mo¿na zrezygno-

waæ.)
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W trzeciej fazie nauczyciele dokonuj¹ krytycznej analizy schematów, stawia-
j¹c sobie pytanie, czy mog¹ byæ pewni, ¿e rzeczywistoœæ na nich przedstawiona
jest zgodna z prawd¹. Pytania szczegó³owe s¹ nastêpuj¹ce:
• Czy powi¹zania miêdzy zmiennymi i czynnikami s¹ takie, jak my-

œlimy?
• Czy s¹ jeszcze jakieœ zmienne lub sprawy, które nale¿y wzi¹æ pod uwagê?
• Czy nie zapomnieliœmy o czymœ?

Najpierw zespó³ przygl¹da siê liniom lub strza³kom, pamiêtaj¹c, ¿e ka¿da
reprezentuje za³o¿enie o istnieniu danego zwi¹zku. Pytania o zak³adane zwi¹zki
s¹ nastêpuj¹ce:
• Czy wiemy, ¿e jest to prawda?
• Jakie mamy na to dowody?
• Co siê stanie, jeœli za³o¿enie jest b³êdne? Jak zmieni to nasze pojmowanie

danej kwestii?
Na naszym schemacie znajdzie siê wiele powi¹zañ, o których wiemy, ¿e s¹

prawdziwe. Podstaw¹ naszego przekonania mog¹ byæ wyniki wczeœniejszych
badañ, doœwiadczenie zawodowe lub dane badawcze, które ostatnio zebraliœmy.
Badaniem tych zwi¹zków nie musimy siê dalej zajmowaæ. Mo¿emy na przyk³ad
przyj¹æ za oczywiste powi¹zanie miêdzy niskimi ocenami i prawdopodobieñ-
stwem porzucenia szko³y lub stopniem akceptacji szko³y a wagarowaniem. Jeœli
jednak oka¿e siê, ¿e nie dysponujemy jeszcze empirycznymi dowodami na to,
¿e prawdziwe jest nasze wykazane na schemacie za³o¿enie o jakimœ istotnym
zwi¹zku, powinniœmy zebraæ rzetelne i trafne dane, by móc stwierdziæ, czy i jaki
zwi¹zek naprawdê istnieje.

Zasadniczo wszystkie powi¹zania, których nie jesteœmy wystarczaj¹co
pewni, powinny podlegaæ dalszym badaniom, chyba ¿e uznamy, ¿e jest to zwi¹-
zek bez znaczenia. Przypuœæmy, ¿e wyci¹gnêliœmy wniosek, jakoby ciemnoocy
uczniowie rzadziej od pozosta³ych rzucali szko³ê. £atwo mo¿e siê okazaæ, ¿e
nie dysponujemy na to wystarczaj¹cymi dowodami, ale stwierdzimy te¿, ¿e nie
warto o takie dowody zabiegaæ, poniewa¿ nie mamy wp³ywu na kolor oczu
naszych uczniów.

Po zakoñczeniu zespo³owej analizy wszystkich linii i strza³ek na schemacie,
bêdziemy wiedzieæ, jakich dodatkowych danych potrzeba, by schemat wiernie
oddawa³ rzeczywistoœæ. Wa¿ne, by graficznie odró¿niæ zwi¹zki, których jesteœmy
pewni, od zwi¹zków w¹tpliwych – te pierwsze rysuj¹c na przyk³ad grub¹ lini¹,
a drugie przerywan¹.

Krok 4. Sformu³owanie pytañ badawczych. Zwi¹zki zdaniem zespo³u
istotne, ale wymagaj¹ce weryfikacji, staj¹ siê oœrodkiem badania. Warto prze-
³o¿yæ je na pytania, na przyk³ad:
• Jakie cechy ucznia wp³ywaj¹ korzystnie na naukê ortografii?
• Od czego zale¿y skutecznoœæ zebrañ z rodzicami?
• Czy wszyscy uczniowie wynosz¹ takie same korzyœci z uczenia siê matema-

tyki we wspó³pracy?
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Kiedy pytania badawcze zostan¹ sformu³owane i uzgodnione, pozostaje
tylko nadanie formy s³ownej problemowi, a nastêpnie zajêcie siê zbieraniem
danych.

Moje badania ujmowa³y wieloaspektowo wp³yw pytañ kluczowych na zaanga¿owanie siê
uczniów w pracê na lekcji. Poszukiwa³am odpowiedzi na pytania:
1. Czy uczniowie odró¿niaj¹ pytania kluczowe od „niekluczowych” i œwiadomie reaguj¹

wiêksz¹ aktywnoœci¹ na ich obecnoœæ?
2. Czy o zaanga¿owaniu uczniów w pracê decyduje postawione pytanie, czy mo¿e

preferowany styl uczenia siê?
3. Czy uczniowie maj¹cy czêsto okazjê do poszukiwania odpowiedzi na pytania kluczowe

rzeczywiœcie wyka¿¹ wiêcej oznak aktywnoœci i zaanga¿owania ni¿ ich koledzy, którzy
nie maj¹ tej mo¿liwoœci?
oraz:

4. Czy wyuczone, pozytywne zachowania uczniów utrwal¹ siê i czy nast¹pi ich transfer
na inne lekcje?

Ma³gorzata Ostrowska,
nauczycielka biologii w Zespole Szkó³ nr 2 w Godzieszach Wielkich, NB

Moje badania ujmowa³y wieloaspektowo wp³yw pytañ kluczowych na zaanga¿owanie siê
uczniów w pracê na lekcji. Poszukiwa³am odpowiedzi na pytania:
1. Czy uczniowie odró¿niaj¹ pytania kluczowe od „niekluczowych” i œwiadomie reaguj¹

wiêksz¹ aktywnoœci¹ na ich obecnoœæ?
2. Czy o zaanga¿owaniu uczniów w pracê decyduje postawione pytanie, czy mo¿e

preferowany styl uczenia siê?
3. Czy uczniowie maj¹cy czêsto okazjê do poszukiwania odpowiedzi na pytania kluczowe

rzeczywiœcie wyka¿¹ wiêcej oznak aktywnoœci i zaanga¿owania ni¿ ich koledzy, którzy
nie maj¹ tej mo¿liwoœci?
oraz:

4. Czy wyuczone, pozytywne zachowania uczniów utrwal¹ siê i czy nast¹pi ich transfer
na inne lekcje?

Ma³gorzata Ostrowska,
nauczycielka biologii w Zespole Szkó³ nr 2 w Godzieszach Wielkich, NB

Dziêki badaniom wstêpnym chcia³am uzyskaæ odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy dla uczniów ma znaczenie, ¿e na pocz¹tku lekcji podajê jej cele?
2. Czy znajomoœæ celów lekcji zdaniem uczniów podnosi ich aktywnoœæ i/lub œwiadome

uczestniczenie w procesie dochodzenia do tych celów?
3. Czy zdania podsumowuj¹ce rzeczywiœcie pobudzaj¹ do refleksji, czy te¿ s¹ tylko ko-

lejnym zadaniem do wykonania na zakoñczenie lekcji?
4. Czy uczniowie ³¹cz¹ swoj¹ aktywnoœæ na lekcji ze zdobywaniem wiedzy i umiejêtnoœci?

Miros³awa Motyka,
nauczycielka jêzyka polskiego w Zespole Szkó³ Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku, NB

Dziêki badaniom wstêpnym chcia³am uzyskaæ odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy dla uczniów ma znaczenie, ¿e na pocz¹tku lekcji podajê jej cele?
2. Czy znajomoœæ celów lekcji zdaniem uczniów podnosi ich aktywnoœæ i/lub œwiadome

uczestniczenie w procesie dochodzenia do tych celów?
3. Czy zdania podsumowuj¹ce rzeczywiœcie pobudzaj¹ do refleksji, czy te¿ s¹ tylko ko-

lejnym zadaniem do wykonania na zakoñczenie lekcji?
4. Czy uczniowie ³¹cz¹ swoj¹ aktywnoœæ na lekcji ze zdobywaniem wiedzy i umiejêtnoœci?

Miros³awa Motyka,
nauczycielka jêzyka polskiego w Zespole Szkó³ Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku, NB

Sformu³owanie problemu

Nasze badania nad czynnikami wp³ywaj¹cymi na powodzenie pracy nad
projektem WBPD wykaza³y, ¿e do najwa¿niejszych nale¿y ukierunkowanie
pracy. Zespo³y, które przyst¹pi³y do badañ z jasno okreœlonym przedmiotem
i celem (co i po co badaæ), mia³y lepsz¹ motywacjê do doprowadzenia swych
dzia³añ do koñca, zaœ zespo³y, które takiej jasnoœci nie mia³y, zniechêca³y siê do
wspólnej pracy. Dlatego namawiamy, by przygotowuj¹c WBPD, wyniki pracy
nad sformu³owaniem problemu uj¹æ w z³o¿ony z oko³o stu s³ów zapis, zawiera-
j¹cy wyraŸn¹ i zwiêz³¹ odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Kogo dotyczy problem?
2. Kto lub co jest prawdopodobn¹ przyczyn¹ problemu?
3. Jakiego rodzaju jest to problem? (np. z celami, umiejêtnoœciami, wyposa¿e-

niem, czasem itd.).
4. Co chcemy osi¹gn¹æ, wprowadzaj¹c ulepszenia?
5. Co zamierzamy w zwi¹zku z tym zrobiæ? (z tego pytania mo¿na zrezygno-

waæ.)
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Przyk³ady zapisów zawieraj¹cych odpowiedzi na te pytania mo¿na znaleŸæ
w ramce 3.1. oraz 3.2.

Ramka 3.1.
Sformu³owanie problemu badawczego

• Uczniowie gimnazjum X maj¹ ubogi zasób strategii uczenia siê. (OdpowiedŸ na
pytanie 1. i 3.)

• S¹dzimy, ¿e przyczyn¹ jest niewystarczaj¹ce nauczanie umiejêtnoœci uczenia siê.
(OdpowiedŸ na pytanie 2.)

• Chcemy, ¿eby wszyscy uczniowie gimnazjum X, wykonuj¹c zadania dydaktyczne,
potrafili u¿ywaæ zró¿nicowanych strategii uczenia siê i wyjaœniæ, na czym one
polegaj¹. (OdpowiedŸ na pytanie 4.)

• Aby to osi¹gn¹æ, w ramach ka¿dego przedmiotu uczyæ bêdziemy umiejêtnoœci
metapoznawczych*. (OdpowiedŸ na pytanie 5.)

Pytania badawcze:
1. Czy uczenie umiejêtnoœci metapoznawczych pomo¿e wyjaœniaæ uczniom, na czym

polegaj¹ rozmaite strategie uczenia siê, a tak¿e poprawi korzystanie z nich podczas
pracy na lekcji i nauki w domu?

2. Jakie cechy charakteryzuj¹ materia³ nadaj¹cy siê do uczenia umiejêtnoœci meta-
poznawczych?

3. Jak uczenie umiejêtnoœci metapoznawczych wp³ynie na postawy uczniów i ich
osi¹gniêcia?

Ramka 3.2.
Sformu³owanie problemu badawczego

• Uczniowie szko³y podstawowej Y nie widz¹ zwi¹zków miêdzy treœci¹ poszcze-
gólnych przedmiotów nauczania. (OdpowiedŸ na pytania 1. i 3.)

• Zespó³ badawczy uwa¿a, ¿e jest to skutek obowi¹zuj¹cego w szkole planu naucza-
nia i sposobu uczenia poszczególnych przedmiotów. (OdpowiedŸ na pytanie 2.)

• Chcemy, ¿eby nasi uczniowie dostrzegali przydatnoœæ nauczanych treœci oraz
zwi¹zki miêdzy przedmiotami oraz by to, czego nauczyli siê na jednym przedmio-
cie, potrafili zastosowaæ do rozwi¹zywania problemów na innym. (OdpowiedŸ na
pytanie 4.)

• W zwi¹zku z tym zamierzamy zintegrowaæ nauczanie matematyki, jêzyka i nauk
spo³ecznych oraz utworzyæ interdyscyplinarne tematy obejmuj¹ce spo³eczeñstwo
i technikê. (OdpowiedŸ na pytanie 5.)

Pytania badawcze:
1. Jakie trudnoœci napotykaj¹ uczniowie, próbuj¹c na jednym przedmiocie wykorzy-

staæ umiejêtnoœci wyniesione z lekcji innego przedmiotu?
2. Czy ³atwiej dochodzi do takiego transferu, je¿eli uczniowie lubi¹ dane przed-

mioty?
3. Co sprawia, ¿e uczniowie lubi¹ dany przedmiot?
4. Jaka jest ró¿nica w wynikach nauczania na lekcjach interdyscyplinarnych i jedno-

przedmiotowych?

* Umiejêtnoœci metapoznawcze to, najogólniej rzecz bior¹c, umiejêtnoœci „myœlenia o w³asnym
myœleniu” – kierowania nim, analizowania, poprawiania itp. (przyp. t³umacza).
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Kontrola realnoœci

W nastêpnym rozdziale omówimy drugi sk³adnik procedury WBPD – zbie-
ranie danych. Jest to j¹dro procedury badawczej. Przed rozpoczêciem zbierania
danych ka¿dy cz³onek zespo³u powinien pomyœleæ i odpowiedzieæ na cztery
pytania:

1. Czy nasze badanie jest œciœle powi¹zane z tym, co powinienem lub chcê
zrobiæ? Jeœli odpowiedŸ jest negatywna, nale¿y zmieniæ problematykê badania.
Zapracowany nauczyciel powinien poœwiêcaæ czas i pracê tylko na sprawy jego
zdaniem priorytetowe.

2. Czy nasze badanie ma wyraŸny cel i kierunek? Innymi s³owy, czy na
pewno wiem, czego dotyczy badanie i po co je prowadzimy? Jeœli odpowiedŸ
jest negatywna, przerwijmy procedurê, dopóki nie uzyskamy takiej jasnoœci.
Nikt nie ma ochoty b³¹dziæ bez celu.

3. Jak bardzo jestem gotów zaanga¿owaæ siê w to badanie? Trzeba byæ przy-
gotowanym na wyjaœnienie partnerom, czego mog¹, a czego nie mog¹ oczekiwaæ
od nas na kolejnych etapach badania.

4. Co bêdzie wspóln¹ podstaw¹ dla zespo³u badawczego? Wczeœniej oma-
wialiœmy zalety wspólnej pracy. Wszyscy wiêcej zyskujemy, wiêcej siê uczymy
i mamy wiêksz¹ zawodow¹ satysfakcjê, gdy pracujemy wspólnie z innymi. Tym
niemniej opisywana w tej ksi¹¿ce procedura WBPD opiera siê na pracy ka¿dego
cz³onka zespo³u zgodnie z jego osobistymi potrzebami. Co zrobiæ, jeœli dwie po-
wy¿sze zasady znajd¹ siê w konflikcie? Zale¿y to od charakteru zespo³u i kwestii,
które jego cz³onkowie chc¹ zbadaæ. Przypuœæmy, ¿e ktoœ do³¹czy³ do zespo³u na-
uczycieli zainteresowanych t¹ sam¹ spraw¹, jednak z jakichœ powodów nie jest
zadowolony ze wspó³pracy. W takim przypadku trudno mu bêdzie dzia³aæ na
wspólnym polu i raczej bêdzie musia³ poprowadziæ indywidualne badanie przez
dzia³anie lub do³¹czyæ do innego zespo³u, w którym poczuje siê lepiej. Ludzie,
którzy chêtnie pracuj¹ zespo³owo, z regu³y znajduj¹ wspóln¹ podstawê do pracy
kolegialnej, chocia¿ stopieñ kolegialnoœci mo¿e byæ du¿y lub ma³y, jak pokazuje
poni¿szy wykres:

Zespó³, który znalaz³ siê w punkcie trzecim wykresu, charakteryzuje wspólny
przedmiot zainteresowañ i decyzja o wspólnym badaniu przez dzia³anie. Na
przyk³ad zespó³ nauczycieli jêzyka postanowi³ zbadaæ wp³yw wzajemnej kon-
troli uczniów na postêpy w nauce pisania, a zespó³ nauczycieli klas czwartych
bada efekty wprowadzenia do nauczania tematów ³¹cz¹cych treœci z ró¿nych
przedmiotów.
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Przyk³ady zapisów zawieraj¹cych odpowiedzi na te pytania mo¿na znaleŸæ
w ramce 3.1. oraz 3.2.

Ramka 3.1.
Sformu³owanie problemu badawczego

• Uczniowie gimnazjum X maj¹ ubogi zasób strategii uczenia siê. (OdpowiedŸ na
pytanie 1. i 3.)

• S¹dzimy, ¿e przyczyn¹ jest niewystarczaj¹ce nauczanie umiejêtnoœci uczenia siê.
(OdpowiedŸ na pytanie 2.)

• Chcemy, ¿eby wszyscy uczniowie gimnazjum X, wykonuj¹c zadania dydaktyczne,
potrafili u¿ywaæ zró¿nicowanych strategii uczenia siê i wyjaœniæ, na czym one
polegaj¹. (OdpowiedŸ na pytanie 4.)

• Aby to osi¹gn¹æ, w ramach ka¿dego przedmiotu uczyæ bêdziemy umiejêtnoœci
metapoznawczych*. (OdpowiedŸ na pytanie 5.)

Pytania badawcze:
1. Czy uczenie umiejêtnoœci metapoznawczych pomo¿e wyjaœniaæ uczniom, na czym

polegaj¹ rozmaite strategie uczenia siê, a tak¿e poprawi korzystanie z nich podczas
pracy na lekcji i nauki w domu?

2. Jakie cechy charakteryzuj¹ materia³ nadaj¹cy siê do uczenia umiejêtnoœci meta-
poznawczych?

3. Jak uczenie umiejêtnoœci metapoznawczych wp³ynie na postawy uczniów i ich
osi¹gniêcia?

Ramka 3.2.
Sformu³owanie problemu badawczego

• Uczniowie szko³y podstawowej Y nie widz¹ zwi¹zków miêdzy treœci¹ poszcze-
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* Umiejêtnoœci metapoznawcze to, najogólniej rzecz bior¹c, umiejêtnoœci „myœlenia o w³asnym
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Kontrola realnoœci

W nastêpnym rozdziale omówimy drugi sk³adnik procedury WBPD – zbie-
ranie danych. Jest to j¹dro procedury badawczej. Przed rozpoczêciem zbierania
danych ka¿dy cz³onek zespo³u powinien pomyœleæ i odpowiedzieæ na cztery
pytania:

1. Czy nasze badanie jest œciœle powi¹zane z tym, co powinienem lub chcê
zrobiæ? Jeœli odpowiedŸ jest negatywna, nale¿y zmieniæ problematykê badania.
Zapracowany nauczyciel powinien poœwiêcaæ czas i pracê tylko na sprawy jego
zdaniem priorytetowe.

2. Czy nasze badanie ma wyraŸny cel i kierunek? Innymi s³owy, czy na
pewno wiem, czego dotyczy badanie i po co je prowadzimy? Jeœli odpowiedŸ
jest negatywna, przerwijmy procedurê, dopóki nie uzyskamy takiej jasnoœci.
Nikt nie ma ochoty b³¹dziæ bez celu.

3. Jak bardzo jestem gotów zaanga¿owaæ siê w to badanie? Trzeba byæ przy-
gotowanym na wyjaœnienie partnerom, czego mog¹, a czego nie mog¹ oczekiwaæ
od nas na kolejnych etapach badania.

4. Co bêdzie wspóln¹ podstaw¹ dla zespo³u badawczego? Wczeœniej oma-
wialiœmy zalety wspólnej pracy. Wszyscy wiêcej zyskujemy, wiêcej siê uczymy
i mamy wiêksz¹ zawodow¹ satysfakcjê, gdy pracujemy wspólnie z innymi. Tym
niemniej opisywana w tej ksi¹¿ce procedura WBPD opiera siê na pracy ka¿dego
cz³onka zespo³u zgodnie z jego osobistymi potrzebami. Co zrobiæ, jeœli dwie po-
wy¿sze zasady znajd¹ siê w konflikcie? Zale¿y to od charakteru zespo³u i kwestii,
które jego cz³onkowie chc¹ zbadaæ. Przypuœæmy, ¿e ktoœ do³¹czy³ do zespo³u na-
uczycieli zainteresowanych t¹ sam¹ spraw¹, jednak z jakichœ powodów nie jest
zadowolony ze wspó³pracy. W takim przypadku trudno mu bêdzie dzia³aæ na
wspólnym polu i raczej bêdzie musia³ poprowadziæ indywidualne badanie przez
dzia³anie lub do³¹czyæ do innego zespo³u, w którym poczuje siê lepiej. Ludzie,
którzy chêtnie pracuj¹ zespo³owo, z regu³y znajduj¹ wspóln¹ podstawê do pracy
kolegialnej, chocia¿ stopieñ kolegialnoœci mo¿e byæ du¿y lub ma³y, jak pokazuje
poni¿szy wykres:

Zespó³, który znalaz³ siê w punkcie trzecim wykresu, charakteryzuje wspólny
przedmiot zainteresowañ i decyzja o wspólnym badaniu przez dzia³anie. Na
przyk³ad zespó³ nauczycieli jêzyka postanowi³ zbadaæ wp³yw wzajemnej kon-
troli uczniów na postêpy w nauce pisania, a zespó³ nauczycieli klas czwartych
bada efekty wprowadzenia do nauczania tematów ³¹cz¹cych treœci z ró¿nych
przedmiotów.
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W zespole znajduj¹cym siê w drugim punkcie wykresu wszystkich interesuje
ten sam problem ogólny, ale ka¿dego zajmuje inny jego aspekt. Na przyk³ad
ca³y dziesiêcioosobowy zespó³ interesuje siê nauczaniem grupowym (uczeniem
siê we wspó³pracy), ale jednego cz³onka zespo³u interesuj¹ zasady tworzenia
grup, drugiego – efekty uczenia siê w grupach jednorodnych i zró¿nicowanych
pod wzglêdem poziomu i wp³yw ka¿dej z tych form na samoocenê uczniów,
a kolejnych odpowiednio – sposoby oceniania efektów pracy grupy i jednostek
oraz iloœæ czasu, jakiej wymaga przygotowanie lekcji, itd. Taki zespó³ doskonale
poradzi sobie z badaniem z³o¿onym z wielu projektów badawczych i bêdzie siê
regularnie spotyka³ w celu wzajemnego informowania siê o rezultatach w obrêbie
wspólnego pola zainteresowañ.

Mo¿e siê te¿ zdarzyæ, ¿e zespó³ jest w pierwszym punkcie wykresu. Ka¿dy
z jego cz³onków zarazi³ siê wirusem badañ przez dzia³anie i pragnie przeprowa-
dziæ badanie, ale interesuje go inny problem ni¿ kolegów. Równie¿ wtedy nie
nale¿y siê zniechêcaæ – wiele takich zespo³ów przekszta³ca siê w grupy wsparcia,
które spotykaj¹ siê co dwa tygodnie po prostu po to, by ka¿dy z badaczy móg³
opowiedzieæ kolegom, czego siê dowiedzia³. Wspólna jest u nich chêæ poprowa-
dzenia badania przez dzia³anie, a spotykaj¹c siê i dyskutuj¹c, pomagaj¹ sobie
wzajemnie w kwestiach zwi¹zanych z procedur¹ badawcz¹ oraz jako aktywni
i zainteresowani s³uchacze.

W wyniku analizy pola problemu i dziêki swojej o nim wiedzy cz³onkowie
zespo³u potrafi¹ rozpoznaæ, jakie maj¹ w tej wiedzy luki. Nastêpny etap polega
na wype³nieniu tych luk.

Rozdzia³ 4.
Zbieranie danych

Proces zbierania danych opiera siê na zasadzie, ¿e powinny byæ one wystar-
czaj¹co istotne, aby przekonaæ ka¿dego sceptyka. Chocia¿ pierwotnym audyto-
rium w badaniach przez dzia³anie jest sam zespó³ badawczy, czasami potrzebuje
on wsparcia szkolnych sceptyków i cyników, a tych do czegokolwiek przekonaæ
mog¹ jedynie dane nie do podwa¿enia. Tak¿e w administracji wiêkszoœci okrê-
gów szkolnych znajduj¹ siê enklawy konserwatyzmu opieraj¹ce siê wszelkim
zmianom w przyjêtym porz¹dku. Zebranie danych wystarczaj¹co istotnych, by
rozwiaæ obawy lub przynajmniej wywo³aæ u oponentów dysonans poznawczy,
to g³ówne zadanie na tym etapie.

Zasadnicze zalety

Tradycyjnie badaczom zale¿y, by wyniki ich badañ charakteryzowa³y trzy
zalety: mo¿liwoœæ ich zgeneralizowania, trafnoœæ i rzetelnoœæ. Nim przejdziemy
do procesu zbierania danych, omówmy pokrótce te cechy.

Zgeneralizowanie

Chodzi tu o mo¿liwoœæ zastosowania wyników w ró¿nych miejscach i oko-
licznoœciach, innych od tych, w jakich je otrzymano. Historycznie patrz¹c, wielu
badaczy nauk pedagogicznych stara³o siê nie podejmowaæ badañ, których wy-
niki mog³yby byæ poddane krytyce ze wzglêdu na w¹ski zakres lub wartoœæ tylko
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w okreœlonym kontekœcie. Woleli wiêc szukaæ tego, co znajdzie zastosowanie
w wielu ró¿nych kontekstach. Na przyk³ad badania efektywnoœci nauczania au-
torstwa m.in. Davida Berlinera i Madeleine Hunter zmierza³y do ustalenia, jakie
ogólne czynniki wystêpuj¹ce w procesie dydaktycznym i planowaniu lekcji poja-
wiaj¹ siê wszêdzie – niezale¿nie od przedmiotu, klasy i cech uczniów. Podobnie
badania nad efektywnoœci¹ kszta³cenia szkolnego mia³y na celu stwierdzenie,
jakie ogólne cechy szko³y, niezale¿nie od specyficznych cech konkretnych szkó³,
koreluj¹ z efektywnoœci¹ kszta³cenia.

Z ca³¹ pewnoœci¹ takie badania daj¹ wiele dobrego, ale ich ograniczenia
s¹ oczywiste dla ka¿dego nauczyciela. Sceptycyzm nauczycieli bierze siê z ich
intuicyjnego wyczucia, ¿e wielkie znaczenie ma kontekst. Poza wszystkim na-
uczyciele wiedz¹ te¿, ¿e to, co sprawdza siê na trzeciej lekcji, mo¿e zawieœæ na
szóstej, chocia¿ ucz¹ tego samego przy u¿yciu tych samych materia³ów dydak-
tycznych. Jeœli jakaœ koncepcja dzia³a w przypadku uczniów maj¹cych lekcjê
o 10.00, a nie zapewnia ju¿ dobrych efektów uczniom, którzy opracowuj¹ dany
temat o 14.00, kontekst musi tu stanowiæ istotny czynnik. Tak zapewne myœl¹ na-
uczyciele prowadz¹cy badania przez dzia³anie. Zamiast staraæ siê o wy³¹czenie
wp³ywu kontekstu, co robi¹ badacze naukowcy, nauczyciele czyni¹ z kontekstu
integraln¹ czêœæ badañ.

W przypadku badañ przez dzia³anie nie warto siê martwiæ o generalizowanie
danych, nie poszukujemy tu bowiem fundamentalnych prawd na temat teorii
uczenia siê. Ich celem jest zrozumienie, co dzieje siê w danej szkole lub klasie i co
nale¿y zrobiæ, by sytuacja siê poprawi³a. Wa¿ne jest wyjaœnienie zawi³oœci miej-
scowego kontekstu, ale wcale nie chodzi o obwieszczenie, i¿ dany kontekst jest
typowy lub nietypowy. O tym niech decyduj¹ ci, którzy przygl¹daj¹ siê badaniu
lub czytaj¹ o nim. W koñcu to indywidualny odbiorca sztuki musi zdecydowaæ,
czy cierpienia Hamleta s¹ unikatowe, bo wynikaj¹ z niepowtarzalnej sytuacji, czy
te¿ typowe dla wszystkich ludzi. Generalizowaæ zatem czy nie? Szekspir, niczym
autor badania przez dzia³anie, os¹d pozostawia czytelnikowi.

Pozosta³e dwie cechy – trafnoœæ i rzetelnoœæ – powinny tak samo cechowaæ
WBPD, jak i tradycyjne badania naukowe.

Trafnoœæ

Znaczenie pojêcia „trafnoœæ” mo¿emy odnaleŸæ w pytaniu, czy nasze dane
rzeczywiœcie mierz¹ lub reprezentuj¹ to, co nam siê wydaje? Jest to kwestia
zasadnicza. Dzia³ania oparte na nietrafnych danych mog¹ promowaæ fa³szywe
stereotypy, byæ b³êdne, a nawet szkodliwe. W dziele Mismeasure of Man (Zwodnicze
pomiary cz³owieka)* Stephen Jay Gould zwraca uwagê, ¿e jeszcze nie tak dawno
pseudonauka frenologia (i oparte na niej pomiary) by³a uznawana za trafn¹.
Frenolodzy utrzymywali, ¿e rozmiar i kszta³t ludzkiej czaszki s¹ wskaŸnikami

* S. J. Gould, Mismeasure of Man, New York 1981, W. W. Norton.
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intelektualnych mo¿liwoœci i charakteru cz³owieka. Gdyby nasze szko³y wci¹¿
by³y pod wp³ywem nietrafnych za³o¿eñ frenologów, uczniowie z du¿ymi nu-
merami czapek kierowani byliby do klas dla uzdolnionych, a z ma³ymi do szkó³
specjalnych. Brzmia³oby to zabawnie, gdyby nie fakt, ¿e tak dzia³o siê w istocie.
Je¿eli wa¿ne decyzje pedagogiczne opieraj¹ siê na nietrafnych danych, teoriach
i metodologicznym instrumentarium, to uczniowie ponosz¹ rzeczywiste i ciê¿kie
szkody. Musimy wiêc zawsze umieæ wykazaæ, ¿e nasze rezultaty i sprawozdania
z badañ s¹ trafne, czyli ¿e mierz¹, co zmierzyæ mia³y.

Ka¿dy, kto podejmuje badania jakiegoœ zjawiska, powinien bardzo dobrze przemyœleæ sy-
tuacjê badawcz¹ i zadbaæ o stworzenie jej powtarzalnego modelu, w którym mo¿liwe
bêdzie dokonanie pomiarów tego/tych czynników, które rzeczywiœcie zamierzamy badaæ.
Jeœli podejmê w przysz³oœci podobne dzia³ania, z pewnoœci¹ zwrócê na to najwiêksz¹
uwagê. Nie wolno tak¿e zapomnieæ o trafnoœci narzêdzi pomiarowych, Ÿle skonstru-
owane prowadz¹ do uzyskania nieprawdziwego obrazu badanego zjawiska i powa¿nych
trudnoœci w opracowaniu danych. Warto tak¿e obj¹æ badaniami wiêksz¹ zbiorowoœæ, aby
uzyskaæ wyniki, które maj¹ znaczenie statystyczne. W przypadku próby ma³o licznej mo¿na
uzyskaæ nieobiektywny obraz rzeczywistoœci.

Ma³gorzata Ostrowska,
nauczycielka biologii w Zespole Szkó³ nr 2 w Godzieszach Wielkich, NB
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Rzetelnoœæ

Rzetelnoœæ odnosi siê do dok³adnoœci metod pomiaru. Jeœli ka¿de z kolejnych
zastosowañ jakiegoœ instrumentu przynosi bardzo zró¿nicowane wyniki, to in-
strument ten nale¿y uznaæ za nierzetelny. Jako nauczyciele jesteœmy na przyk³ad
obeznani ze standaryzowanymi testami stosowanymi w celu rzetelnego mie-
rzenia osi¹gniêæ du¿ych grup uczniów. Ogólny wynik testu przeprowadzonego
w du¿ej szkole we wtorek nie bêdzie siê znacz¹co ró¿ni³ od wyniku tego samego
testu (z t¹ sam¹ du¿¹ grup¹ uczniów) przeprowadzonego w œrodê. Standary-
zowane testy s¹ jednak ca³kowicie nierzetelne, kiedy za ich pomoc¹ opisujemy
mo¿liwoœci pojedynczego ucznia. W przypadku wiêkszoœci testów kryterialnych
wyniki pojedynczego ucznia mog¹ zmieniæ siê o 30 percentyli miêdzy jednym
a drugim zastosowaniem testu*. A jest to ró¿nica tak wielka, ¿e jednego tygodnia
uznano by tego ucznia za zdolnego, a drugiego za umys³owo ograniczonego. To
oczywiste, ¿e konsekwencje decyzji opartych na nierzetelnych danych (otrzy-
manych za pomoc¹ narzêdzia o du¿ym marginesie b³êdu) s¹ powa¿ne.

Zespo³y prowadz¹ce badania przez dzia³anie powinny zaczynaæ planowanie
zbierania danych od trzech pytañ:

* Specjaliœci pomiaru pedagogicznego skomentowaliby zapewne, ¿e s¹ to nader rzadkie wypadki,
które ³atwo daj¹ siê wyt³umaczyæ – i wychwyciæ – niezwyk³ym zbiegiem okolicznoœci w rodzaju
choroby lub trudnego przejœcia (przyp. t³umacza).
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Trafnoœæ

Znaczenie pojêcia „trafnoœæ” mo¿emy odnaleŸæ w pytaniu, czy nasze dane
rzeczywiœcie mierz¹ lub reprezentuj¹ to, co nam siê wydaje? Jest to kwestia
zasadnicza. Dzia³ania oparte na nietrafnych danych mog¹ promowaæ fa³szywe
stereotypy, byæ b³êdne, a nawet szkodliwe. W dziele Mismeasure of Man (Zwodnicze
pomiary cz³owieka)* Stephen Jay Gould zwraca uwagê, ¿e jeszcze nie tak dawno
pseudonauka frenologia (i oparte na niej pomiary) by³a uznawana za trafn¹.
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* S. J. Gould, Mismeasure of Man, New York 1981, W. W. Norton.
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intelektualnych mo¿liwoœci i charakteru cz³owieka. Gdyby nasze szko³y wci¹¿
by³y pod wp³ywem nietrafnych za³o¿eñ frenologów, uczniowie z du¿ymi nu-
merami czapek kierowani byliby do klas dla uzdolnionych, a z ma³ymi do szkó³
specjalnych. Brzmia³oby to zabawnie, gdyby nie fakt, ¿e tak dzia³o siê w istocie.
Je¿eli wa¿ne decyzje pedagogiczne opieraj¹ siê na nietrafnych danych, teoriach
i metodologicznym instrumentarium, to uczniowie ponosz¹ rzeczywiste i ciê¿kie
szkody. Musimy wiêc zawsze umieæ wykazaæ, ¿e nasze rezultaty i sprawozdania
z badañ s¹ trafne, czyli ¿e mierz¹, co zmierzyæ mia³y.

Ka¿dy, kto podejmuje badania jakiegoœ zjawiska, powinien bardzo dobrze przemyœleæ sy-
tuacjê badawcz¹ i zadbaæ o stworzenie jej powtarzalnego modelu, w którym mo¿liwe
bêdzie dokonanie pomiarów tego/tych czynników, które rzeczywiœcie zamierzamy badaæ.
Jeœli podejmê w przysz³oœci podobne dzia³ania, z pewnoœci¹ zwrócê na to najwiêksz¹
uwagê. Nie wolno tak¿e zapomnieæ o trafnoœci narzêdzi pomiarowych, Ÿle skonstru-
owane prowadz¹ do uzyskania nieprawdziwego obrazu badanego zjawiska i powa¿nych
trudnoœci w opracowaniu danych. Warto tak¿e obj¹æ badaniami wiêksz¹ zbiorowoœæ, aby
uzyskaæ wyniki, które maj¹ znaczenie statystyczne. W przypadku próby ma³o licznej mo¿na
uzyskaæ nieobiektywny obraz rzeczywistoœci.

Ma³gorzata Ostrowska,
nauczycielka biologii w Zespole Szkó³ nr 2 w Godzieszach Wielkich, NB
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Rzetelnoœæ

Rzetelnoœæ odnosi siê do dok³adnoœci metod pomiaru. Jeœli ka¿de z kolejnych
zastosowañ jakiegoœ instrumentu przynosi bardzo zró¿nicowane wyniki, to in-
strument ten nale¿y uznaæ za nierzetelny. Jako nauczyciele jesteœmy na przyk³ad
obeznani ze standaryzowanymi testami stosowanymi w celu rzetelnego mie-
rzenia osi¹gniêæ du¿ych grup uczniów. Ogólny wynik testu przeprowadzonego
w du¿ej szkole we wtorek nie bêdzie siê znacz¹co ró¿ni³ od wyniku tego samego
testu (z t¹ sam¹ du¿¹ grup¹ uczniów) przeprowadzonego w œrodê. Standary-
zowane testy s¹ jednak ca³kowicie nierzetelne, kiedy za ich pomoc¹ opisujemy
mo¿liwoœci pojedynczego ucznia. W przypadku wiêkszoœci testów kryterialnych
wyniki pojedynczego ucznia mog¹ zmieniæ siê o 30 percentyli miêdzy jednym
a drugim zastosowaniem testu*. A jest to ró¿nica tak wielka, ¿e jednego tygodnia
uznano by tego ucznia za zdolnego, a drugiego za umys³owo ograniczonego. To
oczywiste, ¿e konsekwencje decyzji opartych na nierzetelnych danych (otrzy-
manych za pomoc¹ narzêdzia o du¿ym marginesie b³êdu) s¹ powa¿ne.

Zespo³y prowadz¹ce badania przez dzia³anie powinny zaczynaæ planowanie
zbierania danych od trzech pytañ:

* Specjaliœci pomiaru pedagogicznego skomentowaliby zapewne, ¿e s¹ to nader rzadkie wypadki,
które ³atwo daj¹ siê wyt³umaczyæ – i wychwyciæ – niezwyk³ym zbiegiem okolicznoœci w rodzaju
choroby lub trudnego przejœcia (przyp. t³umacza).
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• Czy narzêdzia i metody, jakie pragniemy zastosowaæ, rzeczywiœcie mierz¹
to, co naszym zdaniem powinny?

• Czy narzêdzia i metody, jakie pragniemy zastosowaæ, mierz¹ dok³adnie zja-
wisko, które badamy?

• Czy ciê¿ar danych, jakie zbierzemy, przekona osoby sceptycznie nastawione
do badania?
Do pytañ tych wrócimy póŸniej. Na razie zajmijmy siê sposobami zbierania

danych, które mog¹ zostaæ wykorzystane przez zespo³y.

�ród³a danych

Jednym z powodów ograniczaj¹cych zbieranie danych na potrzeby podejmo-
wania decyzji na szczeblu szko³y i klasy jest przekonanie, ¿e zbieranie rzetelnych
danych jest i trudne, i kosztowne. Wielu z nas zarazi³o siê pogl¹dem, ¿e jedynie
dane otrzymane za pomoc¹ wyrafinowanych narzêdzi dostarcz¹ trafnych rezul-
tatów. Doœwiadczenia z setek badañ przez dzia³anie dowodz¹, ¿e przekonanie
to jest niezgodne z rzeczywistoœci¹. Szko³y s¹ ze swej natury œrodowiskiem ob-
fituj¹cym w dane, wystarczy wzi¹æ pod uwagê ³atwo dostêpne Ÿród³a danych,
z których i tak korzystamy najczêœciej, aby planowanie zbierania danych, a po-
tem samo zbieranie nie przysparza³o nadmiernych trudnoœci. Pamiêtajmy, ¿e nie
istnieje jedno w³aœciwe Ÿród³o danych do badania przez dzia³anie na terenie
szko³y. Oto kilka najbardziej popularnych Ÿróde³ danych:
• Gotowe Ÿród³a

– dokumentacja (archiwa szkolne)
– prace uczniów (teczki prac – portfolia)
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• Narzêdzia dokumentuj¹ce codzienne ¿ycie szko³y
– dzienniki, pamiêtniki, blogi
– nagrania wideo
– fotografie
– „w œlad za…”
– arkusze obserwacji i skale szacunkowe

• Arkusze pytañ
– wywiad
– ankieta
– test

Jak widaæ, Ÿród³a danych zosta³y po³¹czone w trzy kategorie. Te z pierwszej
kategorii to dane gotowe, istniej¹ce w ka¿dej szkole i klasie. Aby pos³u¿yæ siê nimi
w badaniu metodycznym, wystarczy pozwolenie, mo¿liwoœæ dotarcia do nich
i skorzystania. A tak¿e taki sposób ich uporz¹dkowania, by mia³y sens. Narzê-
dzia z drugiej grupy pozwalaj¹ dotrzeæ do tkanki i bogactwa codziennego ¿ycia
szko³y i klasy. Te z grupy trzeciej trzeba konstruowaæ samemu lub wykorzystaæ
istniej¹ce. Kolejno omówiê te kategorie, najczêœciej stosowane – szczegó³owo.

Gotowe Ÿród³a

Akta znajduj¹ce siê w sekretariatach amerykañskich szkó³ obejmuj¹ dane
o frekwencji ucznia, jego œrodowisku rodzinnym, otrzymanych ocenach i wy-
nikach testów standaryzowanych, wykroczeniach, szko³ach, do których chodzi³
wczeœniej. Czêsto w aktach zawarta jest odpowiedŸ na pytanie, sk¹d w zachowa-
niu i wynikach nauczania ucznia pojawiaj¹ siê pewne prawid³owoœci. Dotarcie
do danych w aktach mo¿e byæ czasoch³onne, a uporz¹dkowanie informacji bywa
trudne. Nieoceniona bêdzie tu pomoc personelu administracyjnego szko³y.

W jednej ze szkó³, w których pracowa³em, opracowaliœmy dane o postêpach
w nauce rocznika, który ju¿ skoñczy³ szko³ê. Najpierw podzieliliœmy rocznik na
cztery grupy, zale¿nie od osi¹gniêæ w nauce, opieraj¹c siê na wynikach standa-
ryzowanego testu dydaktycznego w 9 klasie*. Potem porównaliœmy te grupy,
bior¹c pod uwagê p³eæ, odbyte kursy**, zajêcia wyrównawcze i terapeutyczne,
otrzymane stopnie, zajêcia pozalekcyjne, incydenty dyscyplinarne, frekwencjê,
podjêt¹ po zakoñczeniu szko³y lub wybran¹ uczelniê oraz wyniki standaryzo-
wanego testu osi¹gniêæ w klasie 12. Badanie to da³o nam jasny obraz szkolnych
karier czterech (a uwzglêdniwszy p³eæ – oœmiu) ró¿nych kategorii uczniów. Do-
wiedzieliœmy siê wiêcej o naszych nawykach oceniania, sposobach dyscyplino-
wania uczniów, skutkach naszych programów dla uczniów niepe³nosprawnych
i maj¹cych trudnoœci z nauk¹, zasiêgu zajêæ pozalekcyjnych i sportowych, zasa-
dach grupowania uczniów. Proszê zauwa¿yæ, ¿e doszliœmy do tego wszystkiego,

* By³a to pierwsza klasa licealna w systemie 8 + 4 (przyp. t³umacza).
** Czyli na lekcje z jakich przedmiotów i na jakim poziomie uczeñ uczêszcza³ (przyp. t³umacza).
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nie kontaktuj¹c siê choæby z jednym uczniem. Wszystkie potrzebne nam dane
znajdowa³y siê w aktach. Z pomoc¹ personelu administracyjnego nauczyciele
szko³y otrzymali ogrom danych, na których mo¿na by³o oprzeæ nasze dzia³ania,
by podnieœæ jakoœci pracy szko³y.

£atwo tak¿e dotrzeæ do innego typu danych – prac uczniowskich. Na za-
lety gromadzenia tych prac (teczka, portfolio) zwraca³o uwagê wielu uczonych,
a praktyka to potwierdzi³a. Jedn¹ z dodatkowych korzyœci jest dostêp nauczy-
cieli badaczy do znacz¹cych danych o rozwoju i postêpach uczniów w d³u¿-
szych przedzia³ach czasu. Kto ogl¹da³ rodzinne fotografie lub nagrywane przez
rodziców stare filmy z dzieciñstwa, ³atwo zrozumie, jak przydatne s¹ materia³y
ilustruj¹ce poszczególne etapy rozwoju. Kiedy nauczyciel chce uj¹æ w formê
iloœciow¹ rezultaty rozwoju ucznia, mo¿e po prostu poprosiæ nauczycieli z po-
przednich klas i nauczycieli pokrewnych przedmiotów o udostêpnienie mu jego
teczki prac. To¿samoœæ ucznia jest oczywiœcie nieznana oceniaj¹cym, a ka¿d¹
pracê ocenia dwóch lub trzech nauczycieli, ¿eby zapewniæ rzetelnoœæ wyniku.

Ka¿de narzêdzie badawcze tworzone jest w okreœlonym celu. Te, które opracowa³am
na potrzeby moich badañ, mog¹ byæ przeznaczone do pomiaru i porównania wskaŸni-
ków zaanga¿owania uczniów w pracê niezale¿nie od wprowadzonej zmiennej. Mo¿na za
ich pomoc¹ badaæ zachowania uczniów nie tylko po zastosowaniu ró¿nych elementów
oceniania kszta³tuj¹cego, ale tak¿e metod, strategii czy technik nauczania. Oto krótka
charakterystyka moich narzêdzi pomiarowych:
1. Kwestionariusz ankiety „Preferowane style uczenia siê” – s³u¿y do rozpoznania stylu
uczenia siê uczniów, z którymi pracujemy. Ka¿dy uczeñ posiada w³asny styl uczenia siê. Jeœli
nauczyciel ma tego œwiadomoœæ, mo¿e w znacznym stopniu indywidualizowaæ zadania
dla uczniów i w przemyœlany sposób przyspieszaæ zdobywanie wiedzy.
2. Kwestionariusz ankiety „Reakcja na zadane pytanie” – ma na celu poznanie reakcji
uczniów na ró¿ne rodzaje zadawanych im pytañ; dziêki tej wiedzy nauczyciel mo¿e lepiej
stymulowaæ rozwój uczniów, stawiaj¹c pytania, które sk³aniaj¹ ich do myœlenia i dzia³ania.
3. Kwestionariusz ankiety „Samoocena zaanga¿owania w pracê na lekcji” – jest u¿yteczny,
gdy zale¿y nam na poznaniu lub kszta³towaniu samooceny ucznia dotycz¹cej dzia³añ
podjêtych w czasie lekcji. Wype³nianie arkusza sk³ania ucznia do refleksji nad w³asn¹
aktywnoœci¹ poznawcz¹, a nauczycielowi dostarcza wiedzy o zaanga¿owaniu uczniów
np. w czasie ró¿nych typów lekcji.
4. Karta obserwacji „Zaanga¿owanie ucznia w pracê na lekcji” – przeznaczona jest do
obserwacji zewnêtrznej i notowania ró¿nych zachowañ ucznia œwiadcz¹cych o zaanga¿o-
waniu lub jego braku podczas lekcji.

Ma³gorzata Ostrowska,
nauczycielka biologii w Zespole Szkó³ nr 2 w Godzieszach Wielkich, NB
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4. Karta obserwacji „Zaanga¿owanie ucznia w pracê na lekcji” – przeznaczona jest do
obserwacji zewnêtrznej i notowania ró¿nych zachowañ ucznia œwiadcz¹cych o zaanga¿o-
waniu lub jego braku podczas lekcji.
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Narzêdzia dokumentuj¹ce codzienne ¿ycie szko³y

Czêsto pytania badawcze lub problem, w zwi¹zku z którymi zbieramy dane,
wymagaj¹ uwa¿nego przyjrzenia siê, czemu konkretnie poœwiêcamy czas. Ale
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w jaki sposób mielibyœmy siê cofn¹æ o krok i spojrzeæ na siebie obiektywnie?
Wielu uwa¿a, ¿e zewnêtrzna perspektywa wymaga zewnêtrznego obserwatora.
Nieprawda. Prowadz¹cy badania przez dzia³anie dysponuj¹ wieloma œrodkami,
by œwie¿ym okiem popatrzeæ na swój œwiat. Oto kilka przyk³adów.

Dzienniki. Przypuœæmy, ¿e dwudziestu nauczycieli w pewnej szkole pod-
stawowej postanowi³o przyj¹æ ca³oœciow¹ metodê nauczania jêzyka. Rada pe-
dagogiczna chce zbadaæ kwestie zwi¹zane z wdro¿eniem programu opartego
na tej metodzie. Przypuœæmy dalej, ¿e ka¿dy nauczyciel zgodzi³ siê przez trzy
tygodnie poœwiêciæ raptem dziesiêæ minut codziennie, od razu po zakoñczeniu
ostatniej lekcji, na prowadzenie dziennika i notowanie w nim odpowiedzi na na-
stêpuj¹ce polecenie: „Opisz, co posz³o dobrze, co Ÿle, a co ciê zaskoczy³o podczas
dzisiejszych lekcji jêzyka”.

Ma³o prawdopodobne, by dodatkowe dziesiêæ minut dziennie poœwiêcone
na osobist¹ refleksjê wyda³o siê nadmiernym obci¹¿eniem. W ten sposób po
dwóch tygodniach nauczyciele dysponowaæ bêd¹ 280 oddzielnymi wpisami do
dzienników, które zespó³ bêdzie móg³ omówiæ i analizowaæ. Jest to przyk³ad nie-
wielkiej inwestycji przynosz¹cej zespo³owi badawczemu nieocenione korzyœci.

Nagrania wideo i fotografie. Na pierwszy rzut oka ten sposób uchwycenia
codziennej rzeczywistoœci mo¿e siê wydaæ zbyt subiektywny. Jeœli siê jednak
zastanowiæ, to dojdzie siê do przekonania, ¿e wcale tak byæ nie musi. Kiedy prze-
gl¹damy albumy ze zdjêciami jakiegoœ kraju, regionu, parku narodowego albo
kartkujemy umiejêtnie zrobiony rocznik naszej szko³y, to zapewne skomentu-
jemy to do siebie: „tak to rzeczywiœcie wygl¹da³o”. Trafnie wybrane fotografie
i filmy mog¹ ukazaæ w ¿ywym œwietle charakter i rzeczywistoœæ szkó³ i klas.
I przeciwnie – mo¿na pos³u¿yæ siê nimi do przedstawienia rzeczywistoœci znie-
kszta³conej. Na dalszych stronach zajmiemy siê triangulacj¹, która chroni przed
zniekszta³ceniem mog¹cym wypaczyæ ca³e przedsiêwziêcie badawcze.

„W œlad za…”*. Ten sposób obserwowania pomaga zobaczyæ prawdziwy
obraz ludzi i okolicznoœci i daje nam sposobnoœæ mo¿liwie naturalnego doœwiad-
czania sytuacji. W badaniach przez dzia³anie na terenie szko³y metoda ta polega
na chodzeniu w œlad za wybranymi uczniami lub nauczycielami przez okreœlony
czas, zwykle przez ca³y szkolny dzieñ, i zbieraniu informacji, które z³o¿¹ siê na
obraz typowego dnia w ¿yciu obserwowanych. W szkole œredniej, w której pra-
cowa³em, raz do roku przeprowadzaliœmy samokontrolê opart¹ na tej metodzie.
Dwunastu nauczycieli pod¹¿a³o w œlad za dwanaœciorgiem uczniów – troje z klas
pierwszych, troje z drugich itd., po jednym uczniu ka¿dego dnia. Uczniowie do-
bierani byli tak¿e ze wzglêdu na osi¹gniêcia: w ka¿dej trójce by³ jeden uczeñ
dobry, jeden przeciêtny i jeden s³aby. Po dwunastu dniach dwunastka uczniów
i dwunastka nauczycieli spotyka³y siê, by porównaæ i omówiæ notatki. Na koniec

* Wiêcej o tej i innych technikach obserwacji mo¿na siê dowiedzieæ z doskona³ej ksi¹¿ki
E.C. Wragga Co i jak obserwowaæ w klasie, Warszawa 2001, Wydawnictwo Akademickie „¯ak” (przyp.
t³umacza).
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nie kontaktuj¹c siê choæby z jednym uczniem. Wszystkie potrzebne nam dane
znajdowa³y siê w aktach. Z pomoc¹ personelu administracyjnego nauczyciele
szko³y otrzymali ogrom danych, na których mo¿na by³o oprzeæ nasze dzia³ania,
by podnieœæ jakoœci pracy szko³y.

£atwo tak¿e dotrzeæ do innego typu danych – prac uczniowskich. Na za-
lety gromadzenia tych prac (teczka, portfolio) zwraca³o uwagê wielu uczonych,
a praktyka to potwierdzi³a. Jedn¹ z dodatkowych korzyœci jest dostêp nauczy-
cieli badaczy do znacz¹cych danych o rozwoju i postêpach uczniów w d³u¿-
szych przedzia³ach czasu. Kto ogl¹da³ rodzinne fotografie lub nagrywane przez
rodziców stare filmy z dzieciñstwa, ³atwo zrozumie, jak przydatne s¹ materia³y
ilustruj¹ce poszczególne etapy rozwoju. Kiedy nauczyciel chce uj¹æ w formê
iloœciow¹ rezultaty rozwoju ucznia, mo¿e po prostu poprosiæ nauczycieli z po-
przednich klas i nauczycieli pokrewnych przedmiotów o udostêpnienie mu jego
teczki prac. To¿samoœæ ucznia jest oczywiœcie nieznana oceniaj¹cym, a ka¿d¹
pracê ocenia dwóch lub trzech nauczycieli, ¿eby zapewniæ rzetelnoœæ wyniku.

Ka¿de narzêdzie badawcze tworzone jest w okreœlonym celu. Te, które opracowa³am
na potrzeby moich badañ, mog¹ byæ przeznaczone do pomiaru i porównania wskaŸni-
ków zaanga¿owania uczniów w pracê niezale¿nie od wprowadzonej zmiennej. Mo¿na za
ich pomoc¹ badaæ zachowania uczniów nie tylko po zastosowaniu ró¿nych elementów
oceniania kszta³tuj¹cego, ale tak¿e metod, strategii czy technik nauczania. Oto krótka
charakterystyka moich narzêdzi pomiarowych:
1. Kwestionariusz ankiety „Preferowane style uczenia siê” – s³u¿y do rozpoznania stylu
uczenia siê uczniów, z którymi pracujemy. Ka¿dy uczeñ posiada w³asny styl uczenia siê. Jeœli
nauczyciel ma tego œwiadomoœæ, mo¿e w znacznym stopniu indywidualizowaæ zadania
dla uczniów i w przemyœlany sposób przyspieszaæ zdobywanie wiedzy.
2. Kwestionariusz ankiety „Reakcja na zadane pytanie” – ma na celu poznanie reakcji
uczniów na ró¿ne rodzaje zadawanych im pytañ; dziêki tej wiedzy nauczyciel mo¿e lepiej
stymulowaæ rozwój uczniów, stawiaj¹c pytania, które sk³aniaj¹ ich do myœlenia i dzia³ania.
3. Kwestionariusz ankiety „Samoocena zaanga¿owania w pracê na lekcji” – jest u¿yteczny,
gdy zale¿y nam na poznaniu lub kszta³towaniu samooceny ucznia dotycz¹cej dzia³añ
podjêtych w czasie lekcji. Wype³nianie arkusza sk³ania ucznia do refleksji nad w³asn¹
aktywnoœci¹ poznawcz¹, a nauczycielowi dostarcza wiedzy o zaanga¿owaniu uczniów
np. w czasie ró¿nych typów lekcji.
4. Karta obserwacji „Zaanga¿owanie ucznia w pracê na lekcji” – przeznaczona jest do
obserwacji zewnêtrznej i notowania ró¿nych zachowañ ucznia œwiadcz¹cych o zaanga¿o-
waniu lub jego braku podczas lekcji.

Ma³gorzata Ostrowska,
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* Wiêcej o tej i innych technikach obserwacji mo¿na siê dowiedzieæ z doskona³ej ksi¹¿ki
E.C. Wragga Co i jak obserwowaæ w klasie, Warszawa 2001, Wydawnictwo Akademickie „¯ak” (przyp.
t³umacza).



44 4. Zbieranie danych

odbywa³o siê spotkanie obu grup uczestników z ca³¹ kadr¹ pedagogiczn¹ szko³y,
by móc przedyskutowaæ podobieñstwa i ró¿nice w postrzeganiu szko³y przez
uczniów w zale¿noœci od ich wieku i osi¹gniêæ*.

Arkusze obserwacji i skale szacunkowe. Te sposoby wymagaj¹ mniej pracy
od „w œlad za…”, a dostarczaj¹ bogatych danych. Praca sk³ada siê z trzech etapów:
1. Uzgodnienie, co sk³ada siê na dane zachowanie lub kategoriê.
2. Zbieranie danych w klasie.
3. Grupowanie danych.

Arkusz obserwacji pozwala zaoszczêdziæ czas zespo³u, gdy¿ jedna lub
dwie osoby zbieraj¹ dane wiarygodne dla wszystkich, bo wszyscy uczestniczyli
w opracowywaniu arkusza. Podstaw¹ jest wczeœniejsze uzgodnienie kryteriów,
którymi kierowaæ siê bêd¹ obserwatorzy, przypisuj¹c dane zachowanie lub zja-
wisko do danej kategorii. Tabela 4.1. i 4.2. pokazuje dane zebrane na arkuszu ob-
serwacji; obserwator notowa³ zachowanie obserwowanego ucznia i nauczyciela
w odstêpach pó³minutowych. Badanie prowadzono w ca³ej szkole, aby osza-
cowaæ wykorzystanie czasu lekcyjnego przez uczniów i nauczycieli. Tabela 4.3.
pokazuje rezultaty serii dziesiêciominutowych obserwacji w klasie. Obserwato-
rzy przypisywali do okreœlonych kategorii poznawczych czynnoœci uczniów.

Tak u¿yte arkusze obserwacji daj¹ obraz wykorzystania czasu na lekcji i wy-
konywanych czynnoœci. W tym przyk³adzie dane zbiera³ tylko jeden obserwator,
ale dostêpne by³y dla wszystkich cz³onków zespo³u badawczego.

Arkusze pytañ

Czêsto potrzebne nam informacje nie s¹ dostêpne natychmiast poprzez pro-
st¹ obserwacjê, musimy wiêc wejrzeæ w to, co ludzie wiedz¹, w co wierz¹ lub
co czuj¹ w zwi¹zku z dan¹ spraw¹. Tu najchêtniej bêdziemy zbieraæ dane za
pomoc¹ testów, ankiet i wywiadów.

Testy. Zwykle pos³ugujemy siê testami, aby okreœliæ poziom umiejêtnoœci
i wiedzy. Mo¿na skorzystaæ z opublikowanych testów standaryzowanych lub
do³¹czonych do podrêczników. Niekiedy zespo³y same opracowuj¹ testy. Ponie-
wa¿ trafnoœæ i rzetelnoœæ danych jest ogromnie wa¿na, dobrze jest zasiêgn¹æ
opinii krytycznego przyjaciela, nim w³¹czy siê do badañ test w³asnej konstrukcji.
Rola krytycznego przyjaciela omówiona zostanie pod koniec rozdzia³u.

Postanowiliœmy wybraæ do naszych badañ zajêcia edukacyjne z matematyki w klasach
pierwszych i trzecich. Na pocz¹tku roku szkolnego w naszym liceum przeprowadzane s¹
testy badaj¹ce poziom wiedzy zdobytej w gimnazjum. W bie¿¹cym roku szkolnym by³y to
sprawdziany z jêzyka polskiego, matematyki, geografii, biologii, chemii, jêzyków obcych.

Postanowiliœmy wybraæ do naszych badañ zajêcia edukacyjne z matematyki w klasach
pierwszych i trzecich. Na pocz¹tku roku szkolnego w naszym liceum przeprowadzane s¹
testy badaj¹ce poziom wiedzy zdobytej w gimnazjum. W bie¿¹cym roku szkolnym by³y to
sprawdziany z jêzyka polskiego, matematyki, geografii, biologii, chemii, jêzyków obcych.

* R. D. Sagor, „A day in life”. A Technique – for Assessing School Climate and Effectiveness, „Educational
Leadership”, 1981, nr 3, s. 190–193.
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Panie mgr Ma³gorzata Pi³at i Jolanta Dziêgelewska przeprowadzi³y analizê i porówna-
nie wyników testów z wynikami uzyskanymi przez m³odzie¿ na œwiadectwie i egzaminie
gimnazjalnym. Zdecydowanie najs³abiej wypad³a ona z matematyki (œrednia liczba punk-
tów z czêœci humanistycznej egzaminu gimnazjalnego uczniów klas pierwszych naszego
liceum wynosi³a 35,76, zaœ z czêœci matematyczno-przyrodniczej zaledwie 27,16). Po-
dobnie niezadowalaj¹ce s¹ wyniki testu pogimnazjanego z matematyki, który odby³ siê
30 wrzeœnia 2004 r. Celem testu by³o zdiagnozowanie poziomu wiedzy i umiejêtnoœci
nabytych przez uczniów w gimnazjum. Badanie by³o przeprowadzone jednoczeœnie we
wszystkich klasach pierwszych i trwa³o 45 minut. Poniewa¿ co roku oko³o 30% abiturien-
tów naszej szko³y na egzaminie maturalnym wybiera matematykê, a przedmiot ten wypad³
w naszych badaniach najs³abiej, postanowiliœmy umiejêtnoœci z tych zajêæ otoczyæ szcze-
góln¹ opiek¹. W klasach trzecich do sprawdzenia poziomu wiedzy pos³u¿y³y nam badania
przeprowadzone w ubieg³ym roku szkolnym, tj. 28 kwietnia 2003 r. Test dotyczy³ dzia-
³ów matematyki: potêgi, funkcje wyk³adnicze, funkcja logarytmiczna. Powy¿sze badania
zosta³y omówione przez matematyków naszego liceum na zebraniu zespo³u przedmioto-
wego. Ustalono wówczas, jakie obszary wiedzy i umiejêtnoœci nale¿y doskonaliæ i w jaki
sposób.

IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Grudzi¹dzu, SzK
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zosta³y omówione przez matematyków naszego liceum na zebraniu zespo³u przedmioto-
wego. Ustalono wówczas, jakie obszary wiedzy i umiejêtnoœci nale¿y doskonaliæ i w jaki
sposób.

IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Grudzi¹dzu, SzK

Ankiety. Ankiety to ulubiona technika gromadzenia danych w badaniach
przez dzia³anie, poniewa¿ pozwala wnikn¹æ w kwestie poznawcze, a zara-
zem poznaæ emocje i postawy. Oto kilka wskazówek, jak skonstruowaæ an-
kietê:
• W zale¿noœci od tego, jak¹ postaæ nadamy pytaniu, bêdzie ono badaæ wiedzê,

emocje lub postawy. Mo¿emy na przyk³ad zapytaæ:
A. Jakie cele stawia sobie obecnie nasza szko³a? (wiedza)
B. Co s¹dzisz o wartoœci celów stoj¹cych przed nasz¹ szko³¹? (postawy)
C. Czy chcesz w swojej pracy kierowaæ siê celami naszej szko³y? (emocje)

• Staraj siê, ¿eby pytania by³y jasne. PrzeprowadŸ ma³y sprawdzian, jak re-
spondenci rozumiej¹ pytania.

• Staraj siê o zwiêz³oœæ. Ankieta nie powinna zaj¹æ wype³niaj¹cym wiêcej ni¿
dziesiêæ minut.

• Zostaw miejsce na dodatkowe, dobrowolne komentarze ze strony respon-
dentów.

• Wczeœniej rozwa¿ kwestie kategoryzowania odpowiedzi i poufnoœci.
• Pamiêtaj, ¿e musisz zmierzyæ siê z wymogiem trafnoœci. Czy sceptyk uwierzy

w rezultaty?
• Unikaj podsuwania po¿¹danej odpowiedzi. Zamiast pytaæ, jak na osi¹gniê-

cia uczniów naszej szko³y wp³ywa ich spóŸnianie siê, lepiej zapytaæ, jakie
czynniki wp³ywaj¹ na osi¹gniêcia uczniów w naszej szkole lub jaki jest efekt
spóŸniania siê uczniów w naszej szkole.

• Oddzielaj fakty od opinii, dodaj¹c „sk¹d to wiesz?” lub „na jakiej podstawie
formu³ujesz tê opiniê?”
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odbywa³o siê spotkanie obu grup uczestników z ca³¹ kadr¹ pedagogiczn¹ szko³y,
by móc przedyskutowaæ podobieñstwa i ró¿nice w postrzeganiu szko³y przez
uczniów w zale¿noœci od ich wieku i osi¹gniêæ*.

Arkusze obserwacji i skale szacunkowe. Te sposoby wymagaj¹ mniej pracy
od „w œlad za…”, a dostarczaj¹ bogatych danych. Praca sk³ada siê z trzech etapów:
1. Uzgodnienie, co sk³ada siê na dane zachowanie lub kategoriê.
2. Zbieranie danych w klasie.
3. Grupowanie danych.

Arkusz obserwacji pozwala zaoszczêdziæ czas zespo³u, gdy¿ jedna lub
dwie osoby zbieraj¹ dane wiarygodne dla wszystkich, bo wszyscy uczestniczyli
w opracowywaniu arkusza. Podstaw¹ jest wczeœniejsze uzgodnienie kryteriów,
którymi kierowaæ siê bêd¹ obserwatorzy, przypisuj¹c dane zachowanie lub zja-
wisko do danej kategorii. Tabela 4.1. i 4.2. pokazuje dane zebrane na arkuszu ob-
serwacji; obserwator notowa³ zachowanie obserwowanego ucznia i nauczyciela
w odstêpach pó³minutowych. Badanie prowadzono w ca³ej szkole, aby osza-
cowaæ wykorzystanie czasu lekcyjnego przez uczniów i nauczycieli. Tabela 4.3.
pokazuje rezultaty serii dziesiêciominutowych obserwacji w klasie. Obserwato-
rzy przypisywali do okreœlonych kategorii poznawczych czynnoœci uczniów.

Tak u¿yte arkusze obserwacji daj¹ obraz wykorzystania czasu na lekcji i wy-
konywanych czynnoœci. W tym przyk³adzie dane zbiera³ tylko jeden obserwator,
ale dostêpne by³y dla wszystkich cz³onków zespo³u badawczego.

Arkusze pytañ

Czêsto potrzebne nam informacje nie s¹ dostêpne natychmiast poprzez pro-
st¹ obserwacjê, musimy wiêc wejrzeæ w to, co ludzie wiedz¹, w co wierz¹ lub
co czuj¹ w zwi¹zku z dan¹ spraw¹. Tu najchêtniej bêdziemy zbieraæ dane za
pomoc¹ testów, ankiet i wywiadów.

Testy. Zwykle pos³ugujemy siê testami, aby okreœliæ poziom umiejêtnoœci
i wiedzy. Mo¿na skorzystaæ z opublikowanych testów standaryzowanych lub
do³¹czonych do podrêczników. Niekiedy zespo³y same opracowuj¹ testy. Ponie-
wa¿ trafnoœæ i rzetelnoœæ danych jest ogromnie wa¿na, dobrze jest zasiêgn¹æ
opinii krytycznego przyjaciela, nim w³¹czy siê do badañ test w³asnej konstrukcji.
Rola krytycznego przyjaciela omówiona zostanie pod koniec rozdzia³u.

Postanowiliœmy wybraæ do naszych badañ zajêcia edukacyjne z matematyki w klasach
pierwszych i trzecich. Na pocz¹tku roku szkolnego w naszym liceum przeprowadzane s¹
testy badaj¹ce poziom wiedzy zdobytej w gimnazjum. W bie¿¹cym roku szkolnym by³y to
sprawdziany z jêzyka polskiego, matematyki, geografii, biologii, chemii, jêzyków obcych.

Postanowiliœmy wybraæ do naszych badañ zajêcia edukacyjne z matematyki w klasach
pierwszych i trzecich. Na pocz¹tku roku szkolnego w naszym liceum przeprowadzane s¹
testy badaj¹ce poziom wiedzy zdobytej w gimnazjum. W bie¿¹cym roku szkolnym by³y to
sprawdziany z jêzyka polskiego, matematyki, geografii, biologii, chemii, jêzyków obcych.

* R. D. Sagor, „A day in life”. A Technique – for Assessing School Climate and Effectiveness, „Educational
Leadership”, 1981, nr 3, s. 190–193.
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Panie mgr Ma³gorzata Pi³at i Jolanta Dziêgelewska przeprowadzi³y analizê i porówna-
nie wyników testów z wynikami uzyskanymi przez m³odzie¿ na œwiadectwie i egzaminie
gimnazjalnym. Zdecydowanie najs³abiej wypad³a ona z matematyki (œrednia liczba punk-
tów z czêœci humanistycznej egzaminu gimnazjalnego uczniów klas pierwszych naszego
liceum wynosi³a 35,76, zaœ z czêœci matematyczno-przyrodniczej zaledwie 27,16). Po-
dobnie niezadowalaj¹ce s¹ wyniki testu pogimnazjanego z matematyki, który odby³ siê
30 wrzeœnia 2004 r. Celem testu by³o zdiagnozowanie poziomu wiedzy i umiejêtnoœci
nabytych przez uczniów w gimnazjum. Badanie by³o przeprowadzone jednoczeœnie we
wszystkich klasach pierwszych i trwa³o 45 minut. Poniewa¿ co roku oko³o 30% abiturien-
tów naszej szko³y na egzaminie maturalnym wybiera matematykê, a przedmiot ten wypad³
w naszych badaniach najs³abiej, postanowiliœmy umiejêtnoœci z tych zajêæ otoczyæ szcze-
góln¹ opiek¹. W klasach trzecich do sprawdzenia poziomu wiedzy pos³u¿y³y nam badania
przeprowadzone w ubieg³ym roku szkolnym, tj. 28 kwietnia 2003 r. Test dotyczy³ dzia-
³ów matematyki: potêgi, funkcje wyk³adnicze, funkcja logarytmiczna. Powy¿sze badania
zosta³y omówione przez matematyków naszego liceum na zebraniu zespo³u przedmioto-
wego. Ustalono wówczas, jakie obszary wiedzy i umiejêtnoœci nale¿y doskonaliæ i w jaki
sposób.

IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Grudzi¹dzu, SzK

Panie mgr Ma³gorzata Pi³at i Jolanta Dziêgelewska przeprowadzi³y analizê i porówna-
nie wyników testów z wynikami uzyskanymi przez m³odzie¿ na œwiadectwie i egzaminie
gimnazjalnym. Zdecydowanie najs³abiej wypad³a ona z matematyki (œrednia liczba punk-
tów z czêœci humanistycznej egzaminu gimnazjalnego uczniów klas pierwszych naszego
liceum wynosi³a 35,76, zaœ z czêœci matematyczno-przyrodniczej zaledwie 27,16). Po-
dobnie niezadowalaj¹ce s¹ wyniki testu pogimnazjanego z matematyki, który odby³ siê
30 wrzeœnia 2004 r. Celem testu by³o zdiagnozowanie poziomu wiedzy i umiejêtnoœci
nabytych przez uczniów w gimnazjum. Badanie by³o przeprowadzone jednoczeœnie we
wszystkich klasach pierwszych i trwa³o 45 minut. Poniewa¿ co roku oko³o 30% abiturien-
tów naszej szko³y na egzaminie maturalnym wybiera matematykê, a przedmiot ten wypad³
w naszych badaniach najs³abiej, postanowiliœmy umiejêtnoœci z tych zajêæ otoczyæ szcze-
góln¹ opiek¹. W klasach trzecich do sprawdzenia poziomu wiedzy pos³u¿y³y nam badania
przeprowadzone w ubieg³ym roku szkolnym, tj. 28 kwietnia 2003 r. Test dotyczy³ dzia-
³ów matematyki: potêgi, funkcje wyk³adnicze, funkcja logarytmiczna. Powy¿sze badania
zosta³y omówione przez matematyków naszego liceum na zebraniu zespo³u przedmioto-
wego. Ustalono wówczas, jakie obszary wiedzy i umiejêtnoœci nale¿y doskonaliæ i w jaki
sposób.

IV Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Grudzi¹dzu, SzK

Ankiety. Ankiety to ulubiona technika gromadzenia danych w badaniach
przez dzia³anie, poniewa¿ pozwala wnikn¹æ w kwestie poznawcze, a zara-
zem poznaæ emocje i postawy. Oto kilka wskazówek, jak skonstruowaæ an-
kietê:
• W zale¿noœci od tego, jak¹ postaæ nadamy pytaniu, bêdzie ono badaæ wiedzê,

emocje lub postawy. Mo¿emy na przyk³ad zapytaæ:
A. Jakie cele stawia sobie obecnie nasza szko³a? (wiedza)
B. Co s¹dzisz o wartoœci celów stoj¹cych przed nasz¹ szko³¹? (postawy)
C. Czy chcesz w swojej pracy kierowaæ siê celami naszej szko³y? (emocje)

• Staraj siê, ¿eby pytania by³y jasne. PrzeprowadŸ ma³y sprawdzian, jak re-
spondenci rozumiej¹ pytania.

• Staraj siê o zwiêz³oœæ. Ankieta nie powinna zaj¹æ wype³niaj¹cym wiêcej ni¿
dziesiêæ minut.

• Zostaw miejsce na dodatkowe, dobrowolne komentarze ze strony respon-
dentów.

• Wczeœniej rozwa¿ kwestie kategoryzowania odpowiedzi i poufnoœci.
• Pamiêtaj, ¿e musisz zmierzyæ siê z wymogiem trafnoœci. Czy sceptyk uwierzy

w rezultaty?
• Unikaj podsuwania po¿¹danej odpowiedzi. Zamiast pytaæ, jak na osi¹gniê-

cia uczniów naszej szko³y wp³ywa ich spóŸnianie siê, lepiej zapytaæ, jakie
czynniki wp³ywaj¹ na osi¹gniêcia uczniów w naszej szkole lub jaki jest efekt
spóŸniania siê uczniów w naszej szkole.

• Oddzielaj fakty od opinii, dodaj¹c „sk¹d to wiesz?” lub „na jakiej podstawie
formu³ujesz tê opiniê?”
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Tabela 4.1.
632 obserwacje czynnoœci nauczyciela

Czynnoœæ
Liczba

obserwacji

Odsetek
wszystkich
obserwacji

Reagowanie na wezwania lub pomoc pojedynczym
uczniom 112 17,0%

Zadawanie pytañ 100 15,0%
Wyk³ad 91 14,0%
Robota papierkowa (przy biurku) 42 7,0%
Aktywne nadzorowanie (wyszukiwanie uczniów potrzebu-

j¹cych pomocy) 41 6,0%
Zbieranie prac uczniów i materia³ów dydaktycznych 38 6,0%
Przeprowadzanie zbiorowego sprawdzianu 27 4,0%
Czynnoœci organizacyjne (sprawdzanie listy itp.) 27 4,0%
Uruchamianie sprzêtu audiowizualnego 25 4,0%
Obserwowanie czynnoœci uczniów 23 4,0%
Odpowiadanie na pytania uczniów 20 3,0%
Nieobecny w klasie 16 3,0%
Wyjaœnianie zadañ 12 2,0%
Pokaz 11 2,0%
Sprz¹tanie po doœwiadczeniach 9 1,0%
Praca z ma³¹ grup¹ 8 1,0%
Poprawianie prac domowych 5 1,0%
Odpytywanie z pracy domowej 5 1,0%
Ró¿ne 5 1,0%
Napominanie uczniów 5 1,0%
Czekanie, a¿ klasa siê uciszy 2 0,3%
Nadzorowanie zachowania uczniów 2 0,3%
Przywo³ywanie uczniów 2 0,3%
Dyskusja 2 0,3%
Przywracanie ³adu 1 0,2%
Towarzyskie kontakty z uczniami 1 0,2%

Uwaga: Wskutek zaokr¹glania procenty nie sumuj¹ siê do 100.

• Kiedy pos³ugujesz siê skal¹ numeryczn¹, proœ o wyjaœnienie odpowiedzi. Na
przyk³ad:

Jak oceniasz dyscyplinê w naszej szkole?
Z³a Przeciêtna Bardzo dobra
1 2 3 4 5

Co mog³oby sprawiæ, byœ oceni³ dyscyplinê na pi¹tkê?

• I na koniec: Pamiêtaj, ¿e je¿eli zbierasz od ludzi dane, musisz chcieæ podzieliæ
siê z nimi wynikami badañ.
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Tabela 4.2.
643 obserwacje czynnoœci uczniów

Czynnoœæ
Liczba

obserwacji

Odsetek
wszystkich
obserwacji

Cicha praca 142 22,0%
S³uchanie nauczyciela 112 17,0%
Odpowiadanie na pytania nauczyciela 91 14,0%
Praca przy doœwiadczeniu 88 14,0%
Pisanie sprawdzianów 65 10,0%
Podchodzenie do kolegów 25 4,0%
Wykonywanie czynnoœci pod okiem nauczyciela 18 3,0%
Prezentacja pracy domowej 14 2,0%
Patrzenie lub s³uchanie (materia³y audiowizualne) 13 2,0%
Oddawanie materia³ów dydaktycznych i prac 12 2,0%
Praca grupowa 10 2,0%
Sprz¹tanie 10 2,0%
Przygl¹danie siê pokazowi (przez innych uczniów) 8 1,0%
Dyskusja 8 1,0%
Odpowiedzi pisemne na pytania 5 0,8%
Odpowiedzi na pytania organizacyjne 4 0,6%
Przygl¹danie siê pokazowi (przez nauczyciela) 2 0,3%
Czekanie 2 0,3%

Tabela 4.3.
Rodzaje czynnoœci poznawczych zaobserwowanych podczas serii obserwacji w klasie

Czynnoœæ Liczba obserwacji

Przyswajanie nowych informacji (21)

Zastosowanie wiedzy (19)

Analiza informacji (8)

Synteza informacji (12)

Ocena informacji (6)
0 5 10 15 20 25

Standard: Szko³a wspiera rodziców w kszta³towaniu charakteru i kultury osobi-
stej uczniów.

Uzasadnienie wyboru standardu:
Standard ten wybrany zosta³ przez cz³onków rady pedagogicznej zgodnie z wynikami
wewnêtrznych badañ ankietowych oraz wynikami raportu przedstawionego przez grupê
ankieterów w ramach programu Szko³a ucz¹ca siê (SUS).

Standard: Szko³a wspiera rodziców w kszta³towaniu charakteru i kultury osobi-
stej uczniów.

Uzasadnienie wyboru standardu:
Standard ten wybrany zosta³ przez cz³onków rady pedagogicznej zgodnie z wynikami
wewnêtrznych badañ ankietowych oraz wynikami raportu przedstawionego przez grupê
ankieterów w ramach programu Szko³a ucz¹ca siê (SUS).
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Tabela 4.1.
632 obserwacje czynnoœci nauczyciela

Czynnoœæ
Liczba

obserwacji

Odsetek
wszystkich
obserwacji

Reagowanie na wezwania lub pomoc pojedynczym
uczniom 112 17,0%

Zadawanie pytañ 100 15,0%
Wyk³ad 91 14,0%
Robota papierkowa (przy biurku) 42 7,0%
Aktywne nadzorowanie (wyszukiwanie uczniów potrzebu-

j¹cych pomocy) 41 6,0%
Zbieranie prac uczniów i materia³ów dydaktycznych 38 6,0%
Przeprowadzanie zbiorowego sprawdzianu 27 4,0%
Czynnoœci organizacyjne (sprawdzanie listy itp.) 27 4,0%
Uruchamianie sprzêtu audiowizualnego 25 4,0%
Obserwowanie czynnoœci uczniów 23 4,0%
Odpowiadanie na pytania uczniów 20 3,0%
Nieobecny w klasie 16 3,0%
Wyjaœnianie zadañ 12 2,0%
Pokaz 11 2,0%
Sprz¹tanie po doœwiadczeniach 9 1,0%
Praca z ma³¹ grup¹ 8 1,0%
Poprawianie prac domowych 5 1,0%
Odpytywanie z pracy domowej 5 1,0%
Ró¿ne 5 1,0%
Napominanie uczniów 5 1,0%
Czekanie, a¿ klasa siê uciszy 2 0,3%
Nadzorowanie zachowania uczniów 2 0,3%
Przywo³ywanie uczniów 2 0,3%
Dyskusja 2 0,3%
Przywracanie ³adu 1 0,2%
Towarzyskie kontakty z uczniami 1 0,2%

Uwaga: Wskutek zaokr¹glania procenty nie sumuj¹ siê do 100.

• Kiedy pos³ugujesz siê skal¹ numeryczn¹, proœ o wyjaœnienie odpowiedzi. Na
przyk³ad:

Jak oceniasz dyscyplinê w naszej szkole?
Z³a Przeciêtna Bardzo dobra
1 2 3 4 5

Co mog³oby sprawiæ, byœ oceni³ dyscyplinê na pi¹tkê?

• I na koniec: Pamiêtaj, ¿e je¿eli zbierasz od ludzi dane, musisz chcieæ podzieliæ
siê z nimi wynikami badañ.
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Tabela 4.2.
643 obserwacje czynnoœci uczniów

Czynnoœæ
Liczba

obserwacji

Odsetek
wszystkich
obserwacji

Cicha praca 142 22,0%
S³uchanie nauczyciela 112 17,0%
Odpowiadanie na pytania nauczyciela 91 14,0%
Praca przy doœwiadczeniu 88 14,0%
Pisanie sprawdzianów 65 10,0%
Podchodzenie do kolegów 25 4,0%
Wykonywanie czynnoœci pod okiem nauczyciela 18 3,0%
Prezentacja pracy domowej 14 2,0%
Patrzenie lub s³uchanie (materia³y audiowizualne) 13 2,0%
Oddawanie materia³ów dydaktycznych i prac 12 2,0%
Praca grupowa 10 2,0%
Sprz¹tanie 10 2,0%
Przygl¹danie siê pokazowi (przez innych uczniów) 8 1,0%
Dyskusja 8 1,0%
Odpowiedzi pisemne na pytania 5 0,8%
Odpowiedzi na pytania organizacyjne 4 0,6%
Przygl¹danie siê pokazowi (przez nauczyciela) 2 0,3%
Czekanie 2 0,3%

Tabela 4.3.
Rodzaje czynnoœci poznawczych zaobserwowanych podczas serii obserwacji w klasie

Czynnoœæ Liczba obserwacji

Przyswajanie nowych informacji (21)

Zastosowanie wiedzy (19)

Analiza informacji (8)

Synteza informacji (12)

Ocena informacji (6)
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Standard: Szko³a wspiera rodziców w kszta³towaniu charakteru i kultury osobi-
stej uczniów.

Uzasadnienie wyboru standardu:
Standard ten wybrany zosta³ przez cz³onków rady pedagogicznej zgodnie z wynikami
wewnêtrznych badañ ankietowych oraz wynikami raportu przedstawionego przez grupê
ankieterów w ramach programu Szko³a ucz¹ca siê (SUS).

Standard: Szko³a wspiera rodziców w kszta³towaniu charakteru i kultury osobi-
stej uczniów.

Uzasadnienie wyboru standardu:
Standard ten wybrany zosta³ przez cz³onków rady pedagogicznej zgodnie z wynikami
wewnêtrznych badañ ankietowych oraz wynikami raportu przedstawionego przez grupê
ankieterów w ramach programu Szko³a ucz¹ca siê (SUS).
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Sposób zbadania stanu pocz¹tkowego:
Aby zbadaæ stan wyjœciowy, przeanalizowaliœmy ankiety skierowane do rodziców, uczniów
i nauczycieli, w których zawarte zosta³y pytania zwi¹zane z oczekiwaniami tych grup wobec
szko³y. Zarówno rodzice, nauczyciele, jak i uczniowie wskazali na potrzebê podejmowania
przez szko³ê dzia³añ kszta³tuj¹cych charakter i kulturê osobist¹ dzieci. Szczególnie rodzice
zauwa¿yli potrzebê wspierania ich w procesie wychowania dzieci w sposób przygotowu-
j¹cy do przysz³ego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym. Dlatego jeszcze przed przyst¹pieniem
do programu SUS podjêliœmy dzia³ania, w efekcie których powsta³ model absolwenta i wi-
zja szko³y. W trakcie realizacji tego zadania zebraliœmy dane o oczekiwaniach rodziców,
nauczycieli i dzieci na temat preferowanych cech charakteru i kulturalnych zachowañ.
Wa¿nym uzupe³nieniem tych badañ by³a analiza wyników raportu w ramach programu
SUS. Wszystko to zawa¿y³o na podjêciu decyzji o potrzebie realizacji tego w³aœnie stan-
dardu.

Zespó³ Szkó³ Miejskich nr 1 w Grajewie, SP nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego, SUS
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zauwa¿yli potrzebê wspierania ich w procesie wychowania dzieci w sposób przygotowu-
j¹cy do przysz³ego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym. Dlatego jeszcze przed przyst¹pieniem
do programu SUS podjêliœmy dzia³ania, w efekcie których powsta³ model absolwenta i wi-
zja szko³y. W trakcie realizacji tego zadania zebraliœmy dane o oczekiwaniach rodziców,
nauczycieli i dzieci na temat preferowanych cech charakteru i kulturalnych zachowañ.
Wa¿nym uzupe³nieniem tych badañ by³a analiza wyników raportu w ramach programu
SUS. Wszystko to zawa¿y³o na podjêciu decyzji o potrzebie realizacji tego w³aœnie stan-
dardu.

Zespó³ Szkó³ Miejskich nr 1 w Grajewie, SP nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego, SUS

Wywiady. Przystêpuj¹c do wywiadu, dobrze jest przygotowaæ do niego wy-
tyczne, swego rodzaju mapê terenu, która pomo¿e poprowadziæ rozmowê tak, by
dostarczy³a potrzebnych informacji daj¹cych wgl¹d w badan¹ kwestiê. Chocia¿
wywiad zabiera zwykle masê czasu obu stronom, to jest wspania³ym narzêdziem
zbierania danych. Wiêkszoœæ ludzi lubi, by przeprowadzaæ z nimi wywiad, bo
czuj¹, ¿e ceniona jest ich opinia, jednak ceniæ trzeba tak¿e ich czas. Lepiej wiêc
tak prowadziæ wywiad, ¿eby nie powsta³a potrzeba póŸniejszego uzupe³niania.
Równie¿ i z tego powodu dobrze mieæ wytyczne do wywiadu i trzymaæ siê ich.
Oto kilka najwa¿niejszych wskazówek, które nale¿y wzi¹æ pod uwagê, przygoto-
wuj¹c takie wytyczne (proszê zwróciæ uwagê, ¿e s¹ one podobne do wskazówek,
którymi kierujemy siê, opracowuj¹c ankietê):
• Ogranicz siê do 10–15 pytañ.
• Przeczytaj ponownie pytania badawcze opracowane przez zespó³ na etapie

formu³owania problemu, a dopiero potem przyst¹p do pisania wytycznych
do wywiadu.

• Po napisaniu wytycznych porównaj z nimi pytania badawcze, aby upewniæ
siê, ¿e bêdziesz pyta³ o informacje powi¹zane z pytaniami badawczymi.

• Po ka¿dym pytaniu o fakty lub opiniê pytaj: „dlaczego?”
• Zdecyduj, jak bêdziesz utrwala³ dane z wywiadu: nagranie wideo, nagranie

audio, notatki, notatki osoby asystuj¹cej przy wywiadzie.
• Wywiad dostarczyæ mo¿e danych dotycz¹cych wiedzy, opinii i emocji. Mo-

¿emy na przyk³ad zadaæ takie pytania:
A. Co wiesz o celach, jakie stawia sobie obecnie nasza szko³a? (wiedza)
B. Co s¹dzisz o wartoœci celów stoj¹cych przed nasz¹ szko³¹? (opinia)
C. Czy chcesz w swojej pracy kierowaæ siê celami naszej szko³y? (emocje)

• Staraj siê, ¿eby pytania by³y jasne. Przeæwicz wywiad z przyjacielem.
• Staraj siê o zwiêz³oœæ. Wywiad nie powinien trwaæ d³u¿ej ni¿ 45 minut.
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• Umo¿liw odpowiadaj¹cemu udzielenie pe³nych wyjaœnieñ.
• Wczeœniej rozwa¿ kwestie kategoryzowania odpowiedzi i poufnoœci.
• Unikaj podsuwania po¿¹danej odpowiedzi. Zamiast pytaæ, jak na osi¹gniê-

cia uczniów naszej szko³y wp³ywa ich spóŸnianie siê, lepiej zapytaæ, jakie
czynniki wp³ywaj¹ na osi¹gniêcia uczniów w naszej szkole lub jaki jest efekt
spóŸniania siê uczniów w naszej szkole.

• Oddzielaj fakty od opinii, dodaj¹c „sk¹d to wiesz?” lub „na jakiej podstawie
formu³ujesz tê opiniê?”

• Je¿eli pos³ugujesz siê skal¹ numeryczn¹, zawsze proœ o wyjaœnienie odpo-
wiedzi. Na przyk³ad:

Jak oceniasz dyscyplinê w naszej szkole?
Z³a Przeciêtna Bardzo dobra
1 2 3 4 5

Co mog³oby sprawiæ, byœ oceni³ dyscyplinê na pi¹tkê?

Najwiêksz¹ korzyœci¹ z wywiadów i ankiet jest to, ¿e dostarczaj¹ nam fak-
tycznych opinii w rzeczywiœcie u¿ytych s³owach. PóŸniej, kiedy bêdziemy pre-
zentowaæ dane, ten typ informacji doda naszemu sprawozdaniu wiarygodnoœci
i o¿ywi nasze wnioski. Autorzy badañ przez dzia³anie mog¹ siê jednak znaleŸæ
w k³opocie, jeœli przed przeprowadzeniem ankiety lub wywiadu nie uwzglêdni¹
kilku wa¿nych spraw. Trzy najwa¿niejsze to: poufnoœæ, kategoryzowanie odpo-
wiedzi i zwrotna informacja dla badanych.

Do naszej szko³y trafiaj¹ uczniowie nie tylko z ró¿nych gimnazjów, ale równie¿ czêsto
z ca³kiem odleg³ych od siebie poziomów wiedzy i umiejêtnoœci. Powstaje koniecznoœæ
uporz¹dkowania ich wiadomoœci i wyrównania poziomów, aby ¿aden uczeñ nie czu³ siê
pominiêty i mia³ takie same szanse. Z obserwacji wynik³o, ¿e najwiêcej problemów maj¹
uczniowie pochodz¹cy z ma³ych œrodowisk wiejskich. Niechêtnie bior¹ udzia³ w dyskusji,
wstydz¹ siê odczytywaæ prace domowe, a nawet wypowiadaæ siê na lekcji. Inna grupa to
uczniowie o s³abych wynikach w nauce, nie maj¹cy motywacji do pog³êbiania wiedzy. Na-
uka sprawia im trudnoœci, nie potrafi¹ skoncentrowaæ siê na problemie, robi¹ w pracach
du¿o b³êdów ortograficznych. Zg³osiliœmy problem wychowawcom klas, którzy podczas
dy¿urów pedagogicznych przekazali informacje rodzicom i wspólnie z nimi przeanalizo-
wali zagadnienie. Z informacji zwrotnej dowiedzieliœmy siê o przyczynach œrodowiskowych
niepowodzeñ uczniów: rodzice, zajêci prac¹ zawodow¹, niewiele czasu poœwiêcali swoim
dzieciom, ograniczaj¹c siê do pytania: „Co tam w szkole?”. Wychowawcy postanowili
pracowaæ podczas kolejnych spotkañ z rodzicami nad ich kultur¹ pedagogiczn¹, a na-
uczyciele nad popraw¹ efektywnoœci pracy, zmian¹ metod i sposobami motywacji ucznia
do nauki. Wychodz¹c naprzeciw potrzebie, doszliœmy do wniosku, ¿e nauczyciel najlepiej
wykona swoje zadanie, kiedy nie bêdzie zmuszony do nauczania wed³ug cudzej koncep-
cji, lecz sam, odwo³uj¹c siê do w³asnej wra¿liwoœci i umiejêtnoœci w oparciu o mo¿liwoœci
klasy, z któr¹ pracuje, zadecyduje o ostatecznym kszta³cie nauczania. Takie podejœcie do
ucznia – przysz³ego doros³ego – pe³ne troski, zrozumienia i ¿yczliwoœci, stworzy atmosferê
sprzyjaj¹c¹ zdobywaniu wiedzy i umiejêtnoœci, u³atwi start w doros³e ¿ycie. Pomo¿e mu
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Sposób zbadania stanu pocz¹tkowego:
Aby zbadaæ stan wyjœciowy, przeanalizowaliœmy ankiety skierowane do rodziców, uczniów
i nauczycieli, w których zawarte zosta³y pytania zwi¹zane z oczekiwaniami tych grup wobec
szko³y. Zarówno rodzice, nauczyciele, jak i uczniowie wskazali na potrzebê podejmowania
przez szko³ê dzia³añ kszta³tuj¹cych charakter i kulturê osobist¹ dzieci. Szczególnie rodzice
zauwa¿yli potrzebê wspierania ich w procesie wychowania dzieci w sposób przygotowu-
j¹cy do przysz³ego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym. Dlatego jeszcze przed przyst¹pieniem
do programu SUS podjêliœmy dzia³ania, w efekcie których powsta³ model absolwenta i wi-
zja szko³y. W trakcie realizacji tego zadania zebraliœmy dane o oczekiwaniach rodziców,
nauczycieli i dzieci na temat preferowanych cech charakteru i kulturalnych zachowañ.
Wa¿nym uzupe³nieniem tych badañ by³a analiza wyników raportu w ramach programu
SUS. Wszystko to zawa¿y³o na podjêciu decyzji o potrzebie realizacji tego w³aœnie stan-
dardu.
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dostarczy³a potrzebnych informacji daj¹cych wgl¹d w badan¹ kwestiê. Chocia¿
wywiad zabiera zwykle masê czasu obu stronom, to jest wspania³ym narzêdziem
zbierania danych. Wiêkszoœæ ludzi lubi, by przeprowadzaæ z nimi wywiad, bo
czuj¹, ¿e ceniona jest ich opinia, jednak ceniæ trzeba tak¿e ich czas. Lepiej wiêc
tak prowadziæ wywiad, ¿eby nie powsta³a potrzeba póŸniejszego uzupe³niania.
Równie¿ i z tego powodu dobrze mieæ wytyczne do wywiadu i trzymaæ siê ich.
Oto kilka najwa¿niejszych wskazówek, które nale¿y wzi¹æ pod uwagê, przygoto-
wuj¹c takie wytyczne (proszê zwróciæ uwagê, ¿e s¹ one podobne do wskazówek,
którymi kierujemy siê, opracowuj¹c ankietê):
• Ogranicz siê do 10–15 pytañ.
• Przeczytaj ponownie pytania badawcze opracowane przez zespó³ na etapie

formu³owania problemu, a dopiero potem przyst¹p do pisania wytycznych
do wywiadu.

• Po napisaniu wytycznych porównaj z nimi pytania badawcze, aby upewniæ
siê, ¿e bêdziesz pyta³ o informacje powi¹zane z pytaniami badawczymi.

• Po ka¿dym pytaniu o fakty lub opiniê pytaj: „dlaczego?”
• Zdecyduj, jak bêdziesz utrwala³ dane z wywiadu: nagranie wideo, nagranie

audio, notatki, notatki osoby asystuj¹cej przy wywiadzie.
• Wywiad dostarczyæ mo¿e danych dotycz¹cych wiedzy, opinii i emocji. Mo-

¿emy na przyk³ad zadaæ takie pytania:
A. Co wiesz o celach, jakie stawia sobie obecnie nasza szko³a? (wiedza)
B. Co s¹dzisz o wartoœci celów stoj¹cych przed nasz¹ szko³¹? (opinia)
C. Czy chcesz w swojej pracy kierowaæ siê celami naszej szko³y? (emocje)

• Staraj siê, ¿eby pytania by³y jasne. Przeæwicz wywiad z przyjacielem.
• Staraj siê o zwiêz³oœæ. Wywiad nie powinien trwaæ d³u¿ej ni¿ 45 minut.
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• Umo¿liw odpowiadaj¹cemu udzielenie pe³nych wyjaœnieñ.
• Wczeœniej rozwa¿ kwestie kategoryzowania odpowiedzi i poufnoœci.
• Unikaj podsuwania po¿¹danej odpowiedzi. Zamiast pytaæ, jak na osi¹gniê-

cia uczniów naszej szko³y wp³ywa ich spóŸnianie siê, lepiej zapytaæ, jakie
czynniki wp³ywaj¹ na osi¹gniêcia uczniów w naszej szkole lub jaki jest efekt
spóŸniania siê uczniów w naszej szkole.

• Oddzielaj fakty od opinii, dodaj¹c „sk¹d to wiesz?” lub „na jakiej podstawie
formu³ujesz tê opiniê?”

• Je¿eli pos³ugujesz siê skal¹ numeryczn¹, zawsze proœ o wyjaœnienie odpo-
wiedzi. Na przyk³ad:

Jak oceniasz dyscyplinê w naszej szkole?
Z³a Przeciêtna Bardzo dobra
1 2 3 4 5

Co mog³oby sprawiæ, byœ oceni³ dyscyplinê na pi¹tkê?

Najwiêksz¹ korzyœci¹ z wywiadów i ankiet jest to, ¿e dostarczaj¹ nam fak-
tycznych opinii w rzeczywiœcie u¿ytych s³owach. PóŸniej, kiedy bêdziemy pre-
zentowaæ dane, ten typ informacji doda naszemu sprawozdaniu wiarygodnoœci
i o¿ywi nasze wnioski. Autorzy badañ przez dzia³anie mog¹ siê jednak znaleŸæ
w k³opocie, jeœli przed przeprowadzeniem ankiety lub wywiadu nie uwzglêdni¹
kilku wa¿nych spraw. Trzy najwa¿niejsze to: poufnoœæ, kategoryzowanie odpo-
wiedzi i zwrotna informacja dla badanych.

Do naszej szko³y trafiaj¹ uczniowie nie tylko z ró¿nych gimnazjów, ale równie¿ czêsto
z ca³kiem odleg³ych od siebie poziomów wiedzy i umiejêtnoœci. Powstaje koniecznoœæ
uporz¹dkowania ich wiadomoœci i wyrównania poziomów, aby ¿aden uczeñ nie czu³ siê
pominiêty i mia³ takie same szanse. Z obserwacji wynik³o, ¿e najwiêcej problemów maj¹
uczniowie pochodz¹cy z ma³ych œrodowisk wiejskich. Niechêtnie bior¹ udzia³ w dyskusji,
wstydz¹ siê odczytywaæ prace domowe, a nawet wypowiadaæ siê na lekcji. Inna grupa to
uczniowie o s³abych wynikach w nauce, nie maj¹cy motywacji do pog³êbiania wiedzy. Na-
uka sprawia im trudnoœci, nie potrafi¹ skoncentrowaæ siê na problemie, robi¹ w pracach
du¿o b³êdów ortograficznych. Zg³osiliœmy problem wychowawcom klas, którzy podczas
dy¿urów pedagogicznych przekazali informacje rodzicom i wspólnie z nimi przeanalizo-
wali zagadnienie. Z informacji zwrotnej dowiedzieliœmy siê o przyczynach œrodowiskowych
niepowodzeñ uczniów: rodzice, zajêci prac¹ zawodow¹, niewiele czasu poœwiêcali swoim
dzieciom, ograniczaj¹c siê do pytania: „Co tam w szkole?”. Wychowawcy postanowili
pracowaæ podczas kolejnych spotkañ z rodzicami nad ich kultur¹ pedagogiczn¹, a na-
uczyciele nad popraw¹ efektywnoœci pracy, zmian¹ metod i sposobami motywacji ucznia
do nauki. Wychodz¹c naprzeciw potrzebie, doszliœmy do wniosku, ¿e nauczyciel najlepiej
wykona swoje zadanie, kiedy nie bêdzie zmuszony do nauczania wed³ug cudzej koncep-
cji, lecz sam, odwo³uj¹c siê do w³asnej wra¿liwoœci i umiejêtnoœci w oparciu o mo¿liwoœci
klasy, z któr¹ pracuje, zadecyduje o ostatecznym kszta³cie nauczania. Takie podejœcie do
ucznia – przysz³ego doros³ego – pe³ne troski, zrozumienia i ¿yczliwoœci, stworzy atmosferê
sprzyjaj¹c¹ zdobywaniu wiedzy i umiejêtnoœci, u³atwi start w doros³e ¿ycie. Pomo¿e mu
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te¿ zrozumieæ, ¿e szko³a to miejsce przyjazne, w którym zwraca siê uwagê na potrzeby
ucznia, bo on rzeczywiœcie jest w centrum uwagi.

Zespó³ Szkó³ nr 6 im. Macieja Rataja w E³ku, liceum i technikum, SzK
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Poufnoœæ i anonimowoœæ. Jednym z powodów stosowania wywiadu oraz
pytañ otwartych w ankiecie jest mo¿liwoœæ przedstawienia danych tymi s³o-
wami, których u¿yli badani. Nim jednak przyst¹pisz do zbierania informacji,
musisz dok³adnie przemyœleæ, jak zamierzasz wykorzystaæ dane. Czy chcesz cy-
towaæ Ÿród³o, podaj¹c nazwisko rozmówcy, czy wolisz ukryæ jego to¿samoœæ?
Czy uda siê zamaskowaæ to¿samoœæ odpowiadaj¹cego, czy te¿ uwa¿ny czytelnik
potrafi siê jej mimo wszystko domyœliæ? Przed rozpoczêciem wype³niania an-
kiety i przed wywiadem nale¿y poinformowaæ badanych, jaki zrobimy u¿ytek
z ich odpowiedzi i w jaki sposób zachowamy poufnoœæ danych, jeœli powinny byæ
poufne. Udzieliwszy stosownych zapewnieñ, musisz ich dotrzymaæ, bo wymaga
tego uczciwoœæ, ale i po to, by nie zamykaæ drogi póŸniejszym badaczom.

Drug¹ spraw¹, powi¹zan¹ zreszt¹ z poprzedni¹, jest anonimowoœæ badanego
dla badaj¹cego. W tej sprawie opinie s¹ ró¿ne. Niektórzy badacze uwa¿aj¹, ¿e
anonimowoœæ zachêca do otwartych i szczerych wypowiedzi. Zdaniem innych
anonimowoœæ prowokuje do wypowiedzi nieodpowiedzialnych i agresywnych.
Lepiej przemyœleæ te kwestie, nim przyst¹pi siê do badania.

Na pocz¹tku roku szkolnego poinformowa³am uczniów pierwszej klasy technikum o wpro-
wadzeniu elementów oceniania kszta³tuj¹cego. Wspomnia³am równie¿ o konieczno-
œci przeprowadzenia badañ z tym zwi¹zanych. Przed wype³nieniem ankiety wyjaœni³am
uczniom cel mojego dzia³ania i zaznaczy³am, ¿e ankieta jest dobrowolna i anonimowa.
Wszyscy uczniowie wyrazili zgodê na udzia³ w badaniach.

Marta Wierdak-Ró¿,
nauczycielka geografii w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kroœnie, NB
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Grupowanie danych. Relacjonuj¹c dane, mo¿esz chcieæ je pogrupowaæ i ana-
lizowaæ odpowiedzi badanych subpopulacji. Na przyk³ad: czy opinie ch³opców
z badanych klas ró¿ni¹ siê od opinii dziewcz¹t? Czy wygl¹d nauczycieli o sta¿u
pracy powy¿ej dziesiêciu lat odbiega od wygl¹du nauczycieli rozpoczynaj¹cych
pracê? Czy lepiej wykszta³ceni rodzice naszych uczniów ni¿ej/wy¿ej oceniaj¹
szko³ê od rodziców gorzej wykszta³conych? Jeœli szukasz tego rodzaju zale¿no-
œci, a ankiety i wywiady dostarczaj¹ szczególnie przydatnych danych, to nale¿y
do ankiety i wywiadu dodaæ pytania o cechy demograficzne. Trzeba jednak mieæ
pewnoœæ, ¿e pytania demograficzne nie narusz¹ anonimowoœci. Je¿eli na przy-
k³ad spytasz nauczycieli w ma³ej szkó³ce o p³eæ, wiek, liczbê lat pracy i o nauczany
przedmiot, uznaj¹, ¿e o anonimowoœci nie ma mowy.

Zwrotna relacja z badañ. Jak wspomniano wczeœniej, ludzie raczej chêtnie
dziel¹ siê swoimi opiniami, poœwiêcaj¹c na to czas, ale tym samym maj¹ prawo
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oczekiwaæ, ¿e dostan¹ coœ w zamian. To, czego zwykle oczekuj¹, to informacja
zwrotna. Kiedy przeprowadzasz ankietê lub wywiad, przygotuj siê, by powie-
dzieæ badanym, jak zamierzasz poinformowaæ ich o rezultatach badania. Jeœli
badani dojd¹ do wniosku, ¿e przetrzymujesz niekorzystne dane, twoja wiary-
godnoœæ zostanie raz na zawsze zniszczona.

Utrwalenie danych. Wiernie zapisane odpowiedzi to jedno z najobfitszych
Ÿróde³ informacji, na jakie trafisz. Kiedy w raporcie z badañ cytujesz odpowiedzi
konkretnych badanych, raport nabiera cech podobnych do podrêcznika geo-
grafii pe³nego map, zdjêæ, kolorowych ilustracji. ¯eby móc dos³ownie cytowaæ
wypowiedzi, najlepiej wywiad nagrywaæ, ale zawsze pod warunkiem, ¿e ba-
dany wyrazi na to zgodê. Nagrywanie pozwala badaczowi aktywnie s³uchaæ,
utrzymaæ z badanym kontakt wzrokowy i poœwiêcaæ mu ca³¹ uwagê. Daje te¿
pe³ny i dok³adny zapis rozmowy. Jeœli nagrywanie jest niemo¿liwe, dobrze jeœli
wywiad przeprowadzi dwóch badaczy, z których jeden s³ucha, a drugi stara siê
wiernie notowaæ wypowiedzi badanego.

Triangulacja

Mówiliœmy ju¿, jak wa¿na jest trafnoœæ i rzetelnoœæ. Dla ka¿dego, kto prowa-
dzi badania naukowe, a wiêc i dla autorów badañ przez dzia³anie, szczególne
znaczenie ma zagwarantowanie poprawnoœci wyników. W koñcu badanie za-
biera du¿o czasu, a nikt nie chce marnowaæ go na zbieranie nierzetelnych danych.
Takie dane sprawi¹, ¿e sam nie bêdziesz wierzy³ w otrzymane wyniki, a i inni
sk³onni bêd¹ je podwa¿aæ. Pamiêtajmy, ¿e celem WBPD jest podjêcie dzia³añ,
które poprawi¹ pod jakimœ wzglêdem sytuacjê w klasie lub szkole. Jeœli przed-
siêweŸmiesz te dzia³ania w oparciu o b³êdne koncepcje – takie s¹ skutki zebrania
nierzetelnych i nietrafnych danych – to ca³y wysi³ek pójdzie na marne. Na koniec
bêdziemy mieli uczniów ucz¹cych siê gorzej, ni¿by mogli, i nauczycieli, którzy
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te¿ zrozumieæ, ¿e szko³a to miejsce przyjazne, w którym zwraca siê uwagê na potrzeby
ucznia, bo on rzeczywiœcie jest w centrum uwagi.
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strac¹ wiarê we w³asne umiejêtnoœci. Z drugiej strony – poprawne badanie przy-
niesie poprawne wytyczne do wprowadzenia zmian, które poprawi¹ osi¹gniêcia
uczniów i umocni¹ nauczycielsk¹ samoocenê.

Dla prowadz¹cych badania przez dzia³anie problem jakoœci jest k³opotliwy.
Trudno im poœwiêciæ wystarczaj¹co du¿o czasu i energii, ¿eby zdobyæ bieg³oœæ
w metodologii badañ i konstruowaniu narzêdzi badawczych. Jak wiêc mog¹ byæ
pewni, ¿e ich metody zbierania danych s¹ rzetelne? Realistycznie patrz¹c, nie
ma tu prostego rozwi¹zania, jednak zastosowanie techniki triangulacji w du-
¿ym stopniu podniesie jakoœæ danych i wyników. Mówi¹c wprost, triangulacja
wymaga skorzystania z wielu Ÿróde³ danych na ka¿dy badany temat.

W trakcie swoich badañ wykorzysta³am trzy rodzaje narzêdzi – ankietê, obserwacjê i wy-
wiad. Ze wzglêdu na szeroki problem badawczy skonstruowane przeze mnie narzêdzia,
szczególnie arkusze obserwacji (profil, semestralne karty pracy, karty pracy poszczególnych
zadañ), by³y dostosowane do dzia³añ d³ugofalowych i wielopoziomowych.
Do badania z³o¿onych problemów o szerokim zakresie polecam narzêdzia, które nie tylko
okreœl¹ stan pocz¹tkowy i koñcowy (ankieta), ale dziêki codziennej obserwacji pozwol¹
uchwyciæ drobne zmiany w trakcie trwania badañ (karty obserwacji). Dziêki temu mo¿liwy
jest bie¿¹cy monitoring podjêtych dzia³añ i ich ewentualna modyfikacja.
Uwa¿am tak¿e, ¿e dobrym narzêdziem badawczym jest wywiad, który w moim przypadku
zastosowa³am w badaniach koñcowych. Razem z ankiet¹ daje on szerokie spektrum in-
formacji na temat efektów podjêtych dzia³añ. Reasumuj¹c, dopiero zastosowanie kilku
rodzajów narzêdzi daje pe³ny obraz badanej rzeczywistoœci.

Aleksandra Cupok,
nauczycielka informatyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Œwiêtoch³owicach, NB

W trakcie swoich badañ wykorzysta³am trzy rodzaje narzêdzi – ankietê, obserwacjê i wy-
wiad. Ze wzglêdu na szeroki problem badawczy skonstruowane przeze mnie narzêdzia,
szczególnie arkusze obserwacji (profil, semestralne karty pracy, karty pracy poszczególnych
zadañ), by³y dostosowane do dzia³añ d³ugofalowych i wielopoziomowych.
Do badania z³o¿onych problemów o szerokim zakresie polecam narzêdzia, które nie tylko
okreœl¹ stan pocz¹tkowy i koñcowy (ankieta), ale dziêki codziennej obserwacji pozwol¹
uchwyciæ drobne zmiany w trakcie trwania badañ (karty obserwacji). Dziêki temu mo¿liwy
jest bie¿¹cy monitoring podjêtych dzia³añ i ich ewentualna modyfikacja.
Uwa¿am tak¿e, ¿e dobrym narzêdziem badawczym jest wywiad, który w moim przypadku
zastosowa³am w badaniach koñcowych. Razem z ankiet¹ daje on szerokie spektrum in-
formacji na temat efektów podjêtych dzia³añ. Reasumuj¹c, dopiero zastosowanie kilku
rodzajów narzêdzi daje pe³ny obraz badanej rzeczywistoœci.

Aleksandra Cupok,
nauczycielka informatyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Œwiêtoch³owicach, NB

Dla praktycznych potrzeb WBPD zdefiniujmy triangulacjê jako wykorzysta-
nie przynajmniej trzech niezale¿nych Ÿróde³ danych (czyli okien na przedmiot
badañ). W jaki sposób pomo¿e to zagwarantowaæ jakoœæ badañ? Siêgnijmy po
analogiê. Powiedzmy, ¿e klasa 3 na lekcji przyrody omawia³a temat „obserwa-
cja”. Nauczycielka prosi Marysiê, ¿eby zajrza³a do terrarium przez przedni¹ szybê
i zapisa³a lub narysowa³a wszystko, co widzi. Marysia jest sumienn¹ uczennic¹,
wiêc lista jest bardzo szczegó³owa. Ju¿ ma wróciæ na miejsce, kiedy nauczycielka
prosi, ¿eby popatrzy³a jeszcze przez tyln¹ szybê terrarium. Marysia zagl¹da i wi-
dzi roœliny i zwierzêta, które od przodu zas³oniête by³y przez kamienie i ga³êzie.
Po u¿yciu drugiego „okna” na przedmiot badañ (terrarium) Marysia zyskuje
pe³niejszy jego obraz.

Mimo ¿e Marysia uwa¿a swoje zadanie za wype³nione, nauczycielka daje
jeszcze jedno polecenie: prosi Marysiê o spojrzenie przez górn¹ szybê i spraw-
dzenie, czy czegoœ nie pominê³a. Marysia uzupe³nia listê i wraca na miejsce. Byæ
mo¿e Marysia wci¹¿ nie zauwa¿y³a czegoœ wa¿nego, ale trzy okna da³y jej du¿o
dok³adniejszy obraz, ni¿ gdyby ograniczy³a siê do patrzenia tylko przez jedno.

I jeszcze jeden przyk³ad triangulacji, tym razem dotycz¹cy badañ nad na-
uczaniem. Za³ó¿my, ¿e postanowi³em zbadaæ, jak wykorzystujê w mojej kla-
sie uczenie siê we wspó³pracy (pracê grupow¹). Mogê poprosiæ kolegów, by
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przyszli na lekcjê i przeprowadzili obserwacjê. Mogê sam oceniæ, co robiê, je-
œli lekcjê sfilmujê. Mogê te¿ nak³oniæ kolegê, by przeprowadzi³ wywiad z mo-
imi uczniami. Je¿eli obrazy otrzymane przez ka¿de z tych trzech „okien” bêd¹
takie same, to znaczy, ¿e uzyska³em trafny wizerunek mojego sposobu na-
uczania. Ale przypuœæmy, ¿e ja sam oszacowa³em mój sposób nauczania jako
intelektualnie stymuluj¹cy, podczas gdy moi koledzy i uczniowie postrzegaj¹
go zupe³nie inaczej. Taka rozbie¿noœæ, zreszt¹ sama w sobie interesuj¹ca jako
obiekt dalszych badañ, nie wysz³aby na jaw, gdybym zastosowa³ tylko jedno
narzêdzie.

Pamiêtam, jak w pewnej szkole, z któr¹ wspó³pracowaliœmy, badano przy-
czyny izolowania siê uczniów. Ankiet¹ zbadano uczniów, rodziców i nauczycieli.
W kwestii troskliwego podejœcia kadry pedagogicznej do uczniów nauczyciele
przyznali sobie wysok¹ ocenê (9 punktów na 10 mo¿liwych), podczas gdy ucznio-
wie i rodzice ocenili nauczycieli jako zdystansowanych i ch³odnych. Bardziej
szczegó³owy rezultat by³ taki: im gorsze oceny mia³ uczeñ, tym mocniej odczu-
wa³, ¿e nauczycielowi na nim nie zale¿y. Choæ ta niezgodnoœæ opinii by³a bolesna
dla nauczycieli, sta³a siê zaczynem bardzo wartoœciowych dzia³añ. Nauczyciele
uporczywie szukali, co dok³adnie w ich zachowaniu sprawia³o, ¿e uczniowie
i rodzice tak ich postrzegali. W odpowiedzi na to konkretne badanie w szkole
wprowadzono program doradztwa dla nauczycieli.

Podsumowuj¹c, triangulacja daje nastêpuj¹ce korzyœci:
• niweluje niedostatki narzêdzi zbierania danych
• je¿eli ró¿ne narzêdzia daj¹ te same rezultaty, to s¹ one bardziej wiarygodne
• je¿eli ró¿ne narzêdzia daj¹ ró¿ne rezultaty, znaczenia nabieraj¹ badania uzu-

pe³niaj¹ce

Zajêliœmy siê problemem przygotowania uczniów do dalszego etapu kszta³cenia. Standard,
który wybraliœmy, ukierunkowuje nasz¹ pracê na efektywnoœæ kszta³cenia. Zosta³ wybrany
w celu podniesienia wyników testów kompetencji naszych uczniów.
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Dla prowadz¹cych badania przez dzia³anie problem jakoœci jest k³opotliwy.
Trudno im poœwiêciæ wystarczaj¹co du¿o czasu i energii, ¿eby zdobyæ bieg³oœæ
w metodologii badañ i konstruowaniu narzêdzi badawczych. Jak wiêc mog¹ byæ
pewni, ¿e ich metody zbierania danych s¹ rzetelne? Realistycznie patrz¹c, nie
ma tu prostego rozwi¹zania, jednak zastosowanie techniki triangulacji w du-
¿ym stopniu podniesie jakoœæ danych i wyników. Mówi¹c wprost, triangulacja
wymaga skorzystania z wielu Ÿróde³ danych na ka¿dy badany temat.

W trakcie swoich badañ wykorzysta³am trzy rodzaje narzêdzi – ankietê, obserwacjê i wy-
wiad. Ze wzglêdu na szeroki problem badawczy skonstruowane przeze mnie narzêdzia,
szczególnie arkusze obserwacji (profil, semestralne karty pracy, karty pracy poszczególnych
zadañ), by³y dostosowane do dzia³añ d³ugofalowych i wielopoziomowych.
Do badania z³o¿onych problemów o szerokim zakresie polecam narzêdzia, które nie tylko
okreœl¹ stan pocz¹tkowy i koñcowy (ankieta), ale dziêki codziennej obserwacji pozwol¹
uchwyciæ drobne zmiany w trakcie trwania badañ (karty obserwacji). Dziêki temu mo¿liwy
jest bie¿¹cy monitoring podjêtych dzia³añ i ich ewentualna modyfikacja.
Uwa¿am tak¿e, ¿e dobrym narzêdziem badawczym jest wywiad, który w moim przypadku
zastosowa³am w badaniach koñcowych. Razem z ankiet¹ daje on szerokie spektrum in-
formacji na temat efektów podjêtych dzia³añ. Reasumuj¹c, dopiero zastosowanie kilku
rodzajów narzêdzi daje pe³ny obraz badanej rzeczywistoœci.

Aleksandra Cupok,
nauczycielka informatyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Œwiêtoch³owicach, NB
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Dla praktycznych potrzeb WBPD zdefiniujmy triangulacjê jako wykorzysta-
nie przynajmniej trzech niezale¿nych Ÿróde³ danych (czyli okien na przedmiot
badañ). W jaki sposób pomo¿e to zagwarantowaæ jakoœæ badañ? Siêgnijmy po
analogiê. Powiedzmy, ¿e klasa 3 na lekcji przyrody omawia³a temat „obserwa-
cja”. Nauczycielka prosi Marysiê, ¿eby zajrza³a do terrarium przez przedni¹ szybê
i zapisa³a lub narysowa³a wszystko, co widzi. Marysia jest sumienn¹ uczennic¹,
wiêc lista jest bardzo szczegó³owa. Ju¿ ma wróciæ na miejsce, kiedy nauczycielka
prosi, ¿eby popatrzy³a jeszcze przez tyln¹ szybê terrarium. Marysia zagl¹da i wi-
dzi roœliny i zwierzêta, które od przodu zas³oniête by³y przez kamienie i ga³êzie.
Po u¿yciu drugiego „okna” na przedmiot badañ (terrarium) Marysia zyskuje
pe³niejszy jego obraz.

Mimo ¿e Marysia uwa¿a swoje zadanie za wype³nione, nauczycielka daje
jeszcze jedno polecenie: prosi Marysiê o spojrzenie przez górn¹ szybê i spraw-
dzenie, czy czegoœ nie pominê³a. Marysia uzupe³nia listê i wraca na miejsce. Byæ
mo¿e Marysia wci¹¿ nie zauwa¿y³a czegoœ wa¿nego, ale trzy okna da³y jej du¿o
dok³adniejszy obraz, ni¿ gdyby ograniczy³a siê do patrzenia tylko przez jedno.

I jeszcze jeden przyk³ad triangulacji, tym razem dotycz¹cy badañ nad na-
uczaniem. Za³ó¿my, ¿e postanowi³em zbadaæ, jak wykorzystujê w mojej kla-
sie uczenie siê we wspó³pracy (pracê grupow¹). Mogê poprosiæ kolegów, by
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przyszli na lekcjê i przeprowadzili obserwacjê. Mogê sam oceniæ, co robiê, je-
œli lekcjê sfilmujê. Mogê te¿ nak³oniæ kolegê, by przeprowadzi³ wywiad z mo-
imi uczniami. Je¿eli obrazy otrzymane przez ka¿de z tych trzech „okien” bêd¹
takie same, to znaczy, ¿e uzyska³em trafny wizerunek mojego sposobu na-
uczania. Ale przypuœæmy, ¿e ja sam oszacowa³em mój sposób nauczania jako
intelektualnie stymuluj¹cy, podczas gdy moi koledzy i uczniowie postrzegaj¹
go zupe³nie inaczej. Taka rozbie¿noœæ, zreszt¹ sama w sobie interesuj¹ca jako
obiekt dalszych badañ, nie wysz³aby na jaw, gdybym zastosowa³ tylko jedno
narzêdzie.

Pamiêtam, jak w pewnej szkole, z któr¹ wspó³pracowaliœmy, badano przy-
czyny izolowania siê uczniów. Ankiet¹ zbadano uczniów, rodziców i nauczycieli.
W kwestii troskliwego podejœcia kadry pedagogicznej do uczniów nauczyciele
przyznali sobie wysok¹ ocenê (9 punktów na 10 mo¿liwych), podczas gdy ucznio-
wie i rodzice ocenili nauczycieli jako zdystansowanych i ch³odnych. Bardziej
szczegó³owy rezultat by³ taki: im gorsze oceny mia³ uczeñ, tym mocniej odczu-
wa³, ¿e nauczycielowi na nim nie zale¿y. Choæ ta niezgodnoœæ opinii by³a bolesna
dla nauczycieli, sta³a siê zaczynem bardzo wartoœciowych dzia³añ. Nauczyciele
uporczywie szukali, co dok³adnie w ich zachowaniu sprawia³o, ¿e uczniowie
i rodzice tak ich postrzegali. W odpowiedzi na to konkretne badanie w szkole
wprowadzono program doradztwa dla nauczycieli.

Podsumowuj¹c, triangulacja daje nastêpuj¹ce korzyœci:
• niweluje niedostatki narzêdzi zbierania danych
• je¿eli ró¿ne narzêdzia daj¹ te same rezultaty, to s¹ one bardziej wiarygodne
• je¿eli ró¿ne narzêdzia daj¹ ró¿ne rezultaty, znaczenia nabieraj¹ badania uzu-

pe³niaj¹ce

Zajêliœmy siê problemem przygotowania uczniów do dalszego etapu kszta³cenia. Standard,
który wybraliœmy, ukierunkowuje nasz¹ pracê na efektywnoœæ kszta³cenia. Zosta³ wybrany
w celu podniesienia wyników testów kompetencji naszych uczniów.
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50% ankietowanych rodziców uwa¿a, ¿e szko³a powinna po³o¿yæ wiêkszy nacisk na przy-
gotowanie uczniów do egzaminów. Rodzice chcieliby równie¿, aby szko³a zapewnia³a ich
dzieciom wysoki poziom wiedzy ogólnej (45% badanych).

Z raportu „Diagnoza jakoœci pracy szko³y” – Rodzice chc¹, by ich dzieci by³y jak najlepiej
przygotowane do napisania sprawdzianu kompetencji
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Z raportu „Diagnoza jakoœci pracy szko³y” – Rodzice chc¹, by ich dzieci by³y jak najlepiej
przygotowane do napisania sprawdzianu kompetencji

Do zbadania stanu pocz¹tkowego pos³u¿y³y nam ni¿ej wymienione narzêdzia badawcze:
– raport „Diagnoza jakoœci pracy szko³y”
– wyniki testów kompetencji w kl. III, IV, V, VI
– ankieta badaj¹ca stopieñ zadowolenia uczniów i rodziców z przygotowania do spraw-

dzianu kompetencji
– wywiad dotycz¹cy uczestnictwa dzieci w zajêciach pozalekcyjnych
– wywiad, obserwacje dyrektora szko³y i ankieta badaj¹ca motywacjê uczniów do nauki;

ankieta wœród nauczycieli badaj¹ca ocenê motywacji uczniów do pracy
– ankieta wœród uczniów i nauczycieli, wywiad badaj¹ce wykorzystanie innych Ÿróde³

wiedzy ni¿ podrêcznik
– wywiad z nauczycielami i ankieta wœród uczniów badaj¹ce udzia³ w konkursach i ich

ocenê

Publiczna Szko³a Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie, SUS
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Sporz¹dzanie planu zbierania danych

Pos³uguj¹c siê tabel¹ 4.4. lub podobn¹, mo¿na opracowaæ pe³ny plan zbie-
rania danych do prowadzonego badania. Najpierw wylicz wszystkie pytania
badawcze, jakie pojawi³y siê podczas formu³owania problemu. Nastêpnie dla
ka¿dego pytania znajdŸ przynajmniej trzy niezale¿ne Ÿród³a danych.

Tabela 4.4.

Pytania badawcze 1. �ród³o danych 2. �ród³o danych 3. �ród³o danych
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Oto kilka przyk³adów i Ÿród³a danych:

S³aba motywacja do nauki uczniów klas gimnazjalnych i niskie wyniki w nauce – badanie
poprzez ankietê przeprowadzon¹ wœród uczniów szeœciu wytypowanych przez zespó³ klas,
a tak¿e analizê dzienników lekcyjnych i wypisanie ocen z prac domowych z pierwszego
okresu nauki.

Gimnazjum Publiczne nr 3 w Trzcianie, SzK

S³aba motywacja do nauki uczniów klas gimnazjalnych i niskie wyniki w nauce – badanie
poprzez ankietê przeprowadzon¹ wœród uczniów szeœciu wytypowanych przez zespó³ klas,
a tak¿e analizê dzienników lekcyjnych i wypisanie ocen z prac domowych z pierwszego
okresu nauki.

Gimnazjum Publiczne nr 3 w Trzcianie, SzK

„Nauczyciele podejmuj¹ dzia³ania ograniczaj¹ce nieusprawiedliwion¹ absencjê uczniów”
– analiza dokumentacji szkolnej: dzienników lekcyjnych, protoko³ów rady pedagogicznej,
zestawieñ wyników klasyfikacji, opracowañ wyników monitoringu.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dêblinie, SUS

„Nauczyciele podejmuj¹ dzia³ania ograniczaj¹ce nieusprawiedliwion¹ absencjê uczniów”
– analiza dokumentacji szkolnej: dzienników lekcyjnych, protoko³ów rady pedagogicznej,
zestawieñ wyników klasyfikacji, opracowañ wyników monitoringu.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dêblinie, SUS

Uczniowie systematycznie uczêszczaj¹ na zajêcia szkolne. Analiza raportu oraz sprawdze-
nie dzienników lekcyjnych, dokumentacji wychowawców klas, dokumentacji pedagoga
i dokumentacji Zespo³u Wychowawców.

Gimnazjum nr 2 w ¯orach, SUS

Uczniowie systematycznie uczêszczaj¹ na zajêcia szkolne. Analiza raportu oraz sprawdze-
nie dzienników lekcyjnych, dokumentacji wychowawców klas, dokumentacji pedagoga
i dokumentacji Zespo³u Wychowawców.

Gimnazjum nr 2 w ¯orach, SUS

Rola krytycznego przyjaciela

Zbieranie danych zabiera du¿o czasu. W istocie jest to najbardziej praco-
ch³onna czêœæ WBPD. Nie ma niczego bardziej frustruj¹cego ni¿ stwierdzenie po
zebraniu danych, ¿e nie postawiliœmy w³aœciwych pytañ, nie obserwowaliœmy
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w³aœciwego zjawiska lub nie wyci¹gnêliœmy z akt w³aœciwych informacji. Aby
temu zapobiec, warto pamiêtaæ o starym porzekadle, ¿e „co dwie g³owy, to nie
jedna”. A my jeszcze dodajmy, ¿e trzy g³owy to lepiej ni¿ dwie. Jedn¹ z zalet
wspólnych badañ jest mo¿liwoœæ wzajemnej analizy i krytyki zebranych danych
i dochodzenia w ten sposób do dodatkowych pytañ i problemów. Wiele badañ
zyskuje na wprowadzeniu do badañ „krytycznego przyjaciela”.

Krytyczny przyjaciel pe³ni funkcjê opisan¹ tymi dwoma s³owami. To ktoœ,
kto konstruktywnie krytykuj¹c, kieruje siê twoim dobrem. Jako osoba z zewn¹trz
ma wygodny punkt obserwacyjny, z którego dostrze¿e twoje s³aboœci lepiej ni¿
ty sam, ale poniewa¿ jest twoim przyjacielem, krytyka ma pozytywny charak-
ter. Masz zapewne wielu przyjació³ spoza szko³y, którzy mogliby podj¹æ siê tej
roli: profesorów, doradców przez dzia³anie, ludzi z kierownictw stowarzyszeñ
naukowych i nauczycielskich itd. Cz³owieka nadaj¹cego siê do tej funkcji charak-
teryzuje, obok tego, ¿e jest ci ¿yczliwy, wiedza i doœwiadczenie w sprawie, któr¹
badasz. Np. kiedy zbierasz dane, przyda siê krytyczny przyjaciel znaj¹cy siê na
metodologii. Na tym etapie mniej wa¿na jest bieg³oœæ w przedmiocie badania,
chocia¿ przyda siê ona bardzo na wczeœniejszym etapie formu³owania problemu.
Ba, nieco dyletantyzmu mo¿e okazaæ siê zalet¹.

Kiedy ju¿ zyskasz krytycznego przyjaciela, musisz unikaæ tego, co Peter Holly
nazywa pu³apk¹ konsultacji. Polega ona na tym, ¿e zespó³ badaczy stopniowo
poddaje siê wy¿szym kwalifikacjom krytycznego przyjaciela i pozwala mu prze-
j¹æ kierowanie badaniem. Nim cz³onkowie zespo³u zorientuj¹ siê w sytuacji,
staj¹ siê podwykonawcami we w³asnym badaniu. Aby nie wpaœæ w tê pu³apkê,
opracowaliœmy zestaw zasad, których przestrzegania oczekujemy od naszych
krytycznych przyjació³:
• Krytycznego przyjaciela wybieramy stosownie do potrzeb i ¿yczeñ cz³onków

zespo³u badawczego.
• Krytyczny przyjaciel nie ma ¿adnego osobistego interesu w rozwi¹zaniu

danego problemu ani w doprowadzeniu badania do koñca, chyba ¿e zespó³
postanowi inaczej.

• G³ównym zadaniem krytycznego przyjaciela jest pomoc w doprowadzeniu
badania do pomyœlnego koñca.

• Harmonogram pracy krytycznego przyjaciela ma stanowiæ uzupe³nienie har-
monogramu prac badawczych. Przy pierwszym spotkaniu informuje on ze-
spó³ o swoich motywach i zamiarach.

• Krytyczny przyjaciel jest goœciem uczestnicz¹cym w pracach na mocy sta³ego
zaproszenia przez zespó³.

• Krytyczny przyjaciel ma obowi¹zek poinformowaæ o ka¿dym konflikcie in-
teresów lub konflikcie wartoœci dotycz¹cym celu i metod badañ.

• Krytyczny przyjaciel traktuje kontakty w ramach badania, pracê i wyniki
jako poufne, chyba ¿e badania nie bêd¹ tego wymagaæ.

• Przed ka¿d¹ konsultacj¹ cz³onkowie zespo³u maj¹ dostarczyæ krytycznemu
przyjacielowi pe³nej informacji o ka¿dej sprawie.
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Moim krytycznym przyjacielem jest Beata, która przeprowadza³a ze mn¹ wywiad anali-
tyczny i wspiera mnie w pomys³ach i dzia³aniach. To w³aœnie jej uwagi sk³oni³y mnie do
spojrzenia na mój problem badawczy szeroko, w perspektywie ca³ego roku szkolnego,
a nie pojedynczych dzia³añ. Bo jak inaczej uchwyciæ zmiany nastêpuj¹ce w uczniach, w ich
podejœciu do nauki? Mimo du¿ej wagi problemu jest to jednak zjawisko samo w sobie
doœæ ulotne i ¿eby by³o „mierzalne”, musi mieæ prze³o¿enie na konkrety. Wy³¹cznie d³u-
gofalowy proces przyniesie nie tylko konkretne rezultaty, ale mo¿e równie¿ oczekiwane
efekty. Oprócz Beaty mam jeszcze kilka krytycznych przyjació³ek, na których testujê moje
pomys³y i twórcze wariacje na temat. Nie ma jak silne wsparcie...

Aleksandra Cupok,
nauczycielka informatyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Œwiêtoch³owicach, NB
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Moim krytycznym przyjacielem by³a Kasia. Nie mia³a ona w¹tpliwoœci co do pytañ ankiety.
Mia³a jednak, jak siê póŸniej okaza³o bardzo s³uszn¹, uwagê dotycz¹c¹ tego, ¿e uczniowie
mog¹ mieæ problem ze zrozumieniem pola si³ i ¿e nale¿y im to wczeœniej wyjaœniæ. Tak
oczywiœcie zrobi³am, sama te¿ obawia³am siê tej analizy pola si³, bo po raz pierwszy moi
uczniowie coœ takiego robili.

Hanna M¹ka,
nauczycielka matematyki w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 2 w Bia³ymstoku, NB
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Rozdzia³ 5.
Analiza danych

Zespó³ dysponuje na tym etapie workiem danych: spisanymi z taœm wywia-
dami, stert¹ ankiet, policzonymi rezultatami testów, wype³nionymi arkuszami
obserwacji itp. ¯eby ustaliæ, co mówi¹ nam te dane, nale¿y je poddaæ analizie po-
legaj¹cej na, najproœciej mówi¹c, przesianiu, posortowaniu, selekcji i zestawieniu
informacji. Analiza ma nam pomóc odpowiedzieæ na dwa pytania:
1. Jakich istotnych spraw dotycz¹ dane?
2. Co o nich mówi¹?

Proces analizy danych ma dwie fazy.

Ustalenie przedmiotu danych

W pierwszej fazie korzystamy z w³aœciwej ludzkiemu poznaniu zdolnoœci
wgl¹du przez intuicjê. Zespó³ spotyka siê w dogodnych warunkach i swobodnie
studiuje zebrane dane, szukaj¹c w nich wyraŸnego obrazu ca³oœci. Je¿eli mate-
ria³u jest bardzo du¿o, mo¿na go rozdzieliæ pomiêdzy cz³onków zespo³u: ka¿dy
czyta czêœæ, po czym relacjonuje j¹ kolegom. Nastêpnie zespó³ ustala przedmiot
danych: sprawy, kwestie lub czynniki, które siê z danych wy³aniaj¹. Zwykle
udaje siê je pogrupowaæ na: typowe, które siê powtarzaj¹, i specyficzne, ale
warte szczególnego zainteresowania.

5. Analiza danych 59

Wstêpne przegl¹danie danych pozwala badaczom na intuicyjne ustosunko-
wanie siê do nich oraz nadanie tym instynktownym reakcjom formy s³ownej.
Niekiedy proces ten bywa nazywany „zbieraniem œmietanki”. Po jego zakoñcze-
niu zespó³ przystêpuje do procesu nazywanego „maglowaniem danych”, czyli
systematycznego ich kodyfikowania. „Zbieranie œmietanki” pozwala wychwy-
ciæ, co poszczególni cz³onkowie myœl¹ o konkretnych danych, „maglowanie” zaœ
zmienia zespó³ w detektywa, który ma sprawdziæ, czy przyjête przez niego teorie
rzeczywiœcie znajduj¹ oparcie w dowodach.

Korzystamy z tabel

Proces systematycznego wydobywania treœci z danych przebiegnie ³atwiej,
je¿eli do sortowania danych wykorzystamy tabele wyrysowane na wielkich arku-
szach papieru przymocowanych do tablicy lub œciany. W g³ówce tabeli wypisu-
jemy kwestiê lub kategoriê, która wyp³ynê³a w pierwszej fazie. Jeœli na przyk³ad
badamy czynniki zwi¹zane z powodzeniem w nauce uczniów naszej szko³y, mo-
¿emy uznaæ, ¿e szczególne znaczenie maj¹ tu: wczeœniejsze osi¹gniêcia szkolne,
zaanga¿owanie rodziców, stosunki z nauczycielami i stosunki z kolegami. Poka-
zuje to tabela 5.1.

Tabela 5.1.
Tablica danych

Wczeœniejsze
osi¹gniêcia szkolne

Zaanga¿owanie
rodziców

Stosunki
z nauczycielami

Ankieta

Wywiady

Akta

Z boku tabeli wyliczone s¹ Ÿród³a danych, a je¿eli Ÿród³o by³o tylko jedno,
nazwisko (lub kod) osoby badanej. Czytaj¹c suche dane, cz³onkowie zespo³u szu-
kaj¹ tych dotycz¹cych ka¿dego czynnika wyró¿nionego w g³ówce tabeli. Kiedy
na nie trafi¹, wpisuj¹ je do odpowiedniej komórki tabeli. (Pamiêtajmy, ¿e nie-
mal zawsze w tej fazie pojawi¹ siê nowe, nieuwzglêdnione w g³ówce tabeli
czynniki, wtedy trzeba po prostu dodaæ nowe komórki). Czytaj¹c na przyk³ad
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zapis wywiadu, mo¿emy natrafiæ na takie wypowiedzi: „Dla moich rodziców
moje szkolne osi¹gniêcia s¹ bardzo wa¿ne. Ojciec jest zdania, ¿e tylko dobre
wykszta³cenie pozwoli mi wydostaæ siê z tej dzielnicy”. „Moi rodzice nie przej-
muj¹ siê stopniami. Uwa¿aj¹, ¿e skoro mam ju¿ szesnaœcie lat, to jeœli trafi mi
siê dobra praca, mogê odejœæ ze szko³y”. Te wypowiedzi umieœcimy w komórce
„wywiad/zaanga¿owanie rodziców” (patrz tab. 5.2.).

Tabela 5.2.
Tablica danych

Wczeœniejsze
osi¹gniêcia szkolne

Zaanga¿owanie
rodziców

Stosunki
z nauczycielami

Ankieta

Wywiady „Dla moich rodziców mo-
je szkolne osi¹gniêcia s¹
bardzo wa¿ne. Ojciec jest
zdania, ¿e tylko dobre
wykszta³cenie pozwoli mi
wydostaæ siê z tej dzielni-
cy”. (OB. 3a)
„Moi rodzice nie przejmu-
j¹ siê stopniami. Uwa¿aj¹,
¿e skoro mam ju¿ szesna-
œcie lat, to jeœli trafi mi siê
dobra praca, mogê odejœæ
ze szko³y. (OB. 7)

„Bardzo siê staram dobrze
uczyæ u nauczycieli, któ-
rzy siê mn¹ interesuj¹. Je-
œli nauczyciel rozmawia ze
mn¹ poza klas¹ i traktuje
mnie jak cz³owieka, chêt-
nie uczê siê jego przed-
miotu. A inni niech id¹ do
diab³a”. (OB. 6)
„Interesujê siê lekcj¹ jeœli
to, czego siê uczymy, ma
zwi¹zek z moim ¿yciem,
a jak mi siê do niczego
nie przyda, to siê nudzê”.
(OB. 9)

Akta 85% uczniów, którzy w gim-
nazjum mieli przeciêtn¹
ocenê 3,5 lub wy¿sz¹, ma
w liceum przeciêtn¹ oce-
nê 3,5 lub wy¿sz¹. 91%
uczniów, którzy w szkole
podstawowej uczêszczali na
zajêcia wyrównawcze, cho-
dzi na takie zajêcia w szkole
œredniej.

aOB. 3 – Osoba badana nr 3 itd.

Po zakoñczeniu tej fazy zespó³ dysponuje obrazem danych podobnym do
schematu rozmieszczenia ksi¹¿ek na bibliotecznych pó³kach: biografie znajduj¹
siê poni¿ej krymina³ów, a najwy¿ej stoj¹ s³owniki i encyklopedie.

Przypomnijmy sobie pytania, którymi kierowaliœmy siê, analizuj¹c dane: „ja-
kich istotnych spraw dotycz¹ dane?” i „co o nich mówi¹?”. ¯eby móc teraz odpo-
wiedzieæ na te pytania, patrzymy, do których problemów widocznych w g³ówce
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tabeli zebraliœmy najmocniejsze dane, a nastêpnie je sumujemy. Na przyk³ad
– jeœli uczniowie wielokrotnie wspominali o nauczycielach, a prawie nigdy o in-
nych uczniach, to dane nale¿a³oby podsumowaæ mniej wiêcej tak: „Uczniowie
naszej szko³y o swoich relacjach z nauczycielami jako o czynniku wp³ywaj¹cym
na osi¹gniêcia szkolne wspominali piêæ razy czêœciej ni¿ o relacjach z kolegami,
rodzicami i pracownikami obs³ugi i administracji”.

Kwestie, które nie maj¹ oparcia w bogatych danych, te¿ mog¹ byæ istotne
dla zespo³u ze wzglêdu na specyfikê nielicznych danych wspieraj¹cych. Zespó³
mo¿e zaznaczyæ swoje stanowisko na przyk³ad tak: „Chocia¿ jedynie siedmiu
uczniów wspomnia³o o trudnoœciach w nawi¹zywaniu przyjaŸni z kolegami, to
tworz¹ oni ponad po³owê grupy badanych uczniów przeniesionych z innych
szkó³”.

Kodowanie ankiet i wywiadów

Kiedy trzeba dokonaæ analizy wielu wpisów do dziennika, zapisów wy-
wiadu lub otwartych pytañ ankietowych, czêsto porz¹dkuje siê dane, koduj¹c je.
G³ówne czynnoœci w procesie kodowania to:
1. Nazwanie „koszyków”, czyli kategorii odpowiadaj¹cych kolumnom w tabe-

lach. Jakie to maj¹ byæ koszyki, dowiadujemy siê podczas fazy „zbierania
œmietanki” lub w trakcie tworzenia postaci graficznej problemu na etapie
formu³owania problemu.
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zapis wywiadu, mo¿emy natrafiæ na takie wypowiedzi: „Dla moich rodziców
moje szkolne osi¹gniêcia s¹ bardzo wa¿ne. Ojciec jest zdania, ¿e tylko dobre
wykszta³cenie pozwoli mi wydostaæ siê z tej dzielnicy”. „Moi rodzice nie przej-
muj¹ siê stopniami. Uwa¿aj¹, ¿e skoro mam ju¿ szesnaœcie lat, to jeœli trafi mi
siê dobra praca, mogê odejœæ ze szko³y”. Te wypowiedzi umieœcimy w komórce
„wywiad/zaanga¿owanie rodziców” (patrz tab. 5.2.).

Tabela 5.2.
Tablica danych

Wczeœniejsze
osi¹gniêcia szkolne

Zaanga¿owanie
rodziców

Stosunki
z nauczycielami

Ankieta

Wywiady „Dla moich rodziców mo-
je szkolne osi¹gniêcia s¹
bardzo wa¿ne. Ojciec jest
zdania, ¿e tylko dobre
wykszta³cenie pozwoli mi
wydostaæ siê z tej dzielni-
cy”. (OB. 3a)
„Moi rodzice nie przejmu-
j¹ siê stopniami. Uwa¿aj¹,
¿e skoro mam ju¿ szesna-
œcie lat, to jeœli trafi mi siê
dobra praca, mogê odejœæ
ze szko³y. (OB. 7)

„Bardzo siê staram dobrze
uczyæ u nauczycieli, któ-
rzy siê mn¹ interesuj¹. Je-
œli nauczyciel rozmawia ze
mn¹ poza klas¹ i traktuje
mnie jak cz³owieka, chêt-
nie uczê siê jego przed-
miotu. A inni niech id¹ do
diab³a”. (OB. 6)
„Interesujê siê lekcj¹ jeœli
to, czego siê uczymy, ma
zwi¹zek z moim ¿yciem,
a jak mi siê do niczego
nie przyda, to siê nudzê”.
(OB. 9)

Akta 85% uczniów, którzy w gim-
nazjum mieli przeciêtn¹
ocenê 3,5 lub wy¿sz¹, ma
w liceum przeciêtn¹ oce-
nê 3,5 lub wy¿sz¹. 91%
uczniów, którzy w szkole
podstawowej uczêszczali na
zajêcia wyrównawcze, cho-
dzi na takie zajêcia w szkole
œredniej.

aOB. 3 – Osoba badana nr 3 itd.

Po zakoñczeniu tej fazy zespó³ dysponuje obrazem danych podobnym do
schematu rozmieszczenia ksi¹¿ek na bibliotecznych pó³kach: biografie znajduj¹
siê poni¿ej krymina³ów, a najwy¿ej stoj¹ s³owniki i encyklopedie.

Przypomnijmy sobie pytania, którymi kierowaliœmy siê, analizuj¹c dane: „ja-
kich istotnych spraw dotycz¹ dane?” i „co o nich mówi¹?”. ¯eby móc teraz odpo-
wiedzieæ na te pytania, patrzymy, do których problemów widocznych w g³ówce
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tabeli zebraliœmy najmocniejsze dane, a nastêpnie je sumujemy. Na przyk³ad
– jeœli uczniowie wielokrotnie wspominali o nauczycielach, a prawie nigdy o in-
nych uczniach, to dane nale¿a³oby podsumowaæ mniej wiêcej tak: „Uczniowie
naszej szko³y o swoich relacjach z nauczycielami jako o czynniku wp³ywaj¹cym
na osi¹gniêcia szkolne wspominali piêæ razy czêœciej ni¿ o relacjach z kolegami,
rodzicami i pracownikami obs³ugi i administracji”.

Kwestie, które nie maj¹ oparcia w bogatych danych, te¿ mog¹ byæ istotne
dla zespo³u ze wzglêdu na specyfikê nielicznych danych wspieraj¹cych. Zespó³
mo¿e zaznaczyæ swoje stanowisko na przyk³ad tak: „Chocia¿ jedynie siedmiu
uczniów wspomnia³o o trudnoœciach w nawi¹zywaniu przyjaŸni z kolegami, to
tworz¹ oni ponad po³owê grupy badanych uczniów przeniesionych z innych
szkó³”.

Kodowanie ankiet i wywiadów

Kiedy trzeba dokonaæ analizy wielu wpisów do dziennika, zapisów wy-
wiadu lub otwartych pytañ ankietowych, czêsto porz¹dkuje siê dane, koduj¹c je.
G³ówne czynnoœci w procesie kodowania to:
1. Nazwanie „koszyków”, czyli kategorii odpowiadaj¹cych kolumnom w tabe-

lach. Jakie to maj¹ byæ koszyki, dowiadujemy siê podczas fazy „zbierania
œmietanki” lub w trakcie tworzenia postaci graficznej problemu na etapie
formu³owania problemu.
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2. Przypisanie ka¿demu koszykowi jakiegoœ koloru. Na przyk³ad kwestie zwi¹-
zane z rodzicami oznaczmy kolorem ró¿owym, z nauczycielami – niebieskim,
a z uczniami – ¿ó³tym.

3. Staranne czytanie danych. Zdania, akapity i zwroty zaznaczamy markerem
o kolorze odpowiadaj¹cym kolorowi koszyka, do którego pasuj¹. Pamiêtajmy,
¿e niektóre dane pasuj¹ do wiêcej ni¿ jednego koszyka.

4. Grupowanie fragmentów zaznaczonych tym samym kolorem w osobnym
dokumencie. Jeœli nie da siê ich przenieœæ do komputera, trzeba listê przepi-
saæ. Dane wprowadzone do komputera da siê sortowaæ automatycznie.

5. Dodanie nazw Ÿróde³ do fragmentów tego samego koloru przed ich zebra-
niem. Kiedy raz „w³o¿y siê” je do koszyków, trudno bêdzie odszukaæ, sk¹d
pochodz¹.

6. Sumowanie danych za pomoc¹ w³aœciwych technik, na przyk³ad statystycz-
nych lub wed³ug wzoru pokazanego w tabeli 5.2. w wierszu „akta”.

Wyci¹ganie nowych wniosków

Przyrównaliœmy badania przez dzia³anie do obierania cebuli. Po usuniêciu
jednej warstwy wy³ania siê nastêpna i a¿ siê prosi, ¿eby j¹ zbadaæ. Na przyk³ad
z odkrycia, ¿e uczenie siê we wspó³pracy jest skuteczne w przypadku wiêkszoœci
uczniów, mo¿na wyprowadziæ pytanie, co powoduje, ¿e niektórzy uczniowie
trac¹ na tej metodzie uczenia siê. Odkrycie, ¿e 90% uczniów, którzy uczyli siê
kiepsko w gimnazjum, uczy siê s³abo w liceum, mo¿e zachêciæ do zbadania,
dlaczego w przypadku 10% uczniów ze z³ymi wynikami w gimnazjum rzecz ma
siê inaczej.

Odsuwanie kolejnych warstw pomaga g³êbiej zrozumieæ badany problem pe-
dagogiczny. Najczêœciej dopiero na samym koñcu procesu analizy danych zespó³
dociera do nowych konkluzji w badanej sprawie. Po dokonaniu podsumowania
zespó³ powraca do graficznej reprezentacji opracowanej w fazie formu³owania
problemu. Na pocz¹tku schemat ten ilustrowa³ posiadan¹ w danej chwili wiedzê
teoretyczn¹. Teraz, gdy dysponuje siê ju¿ wiêksz¹ liczb¹ danych i, jak wolno
s¹dziæ, wie siê znacznie wiêcej o badanym problemie, mo¿na ponownie zaj¹æ siê
schematem i:
• pogrubiæ niektóre kropkowane linie oznaczaj¹ce prawdopodobny zwi¹zek,

skoro wiesz ju¿ lepiej, czy te zwi¹zki rzeczywiœcie istniej¹
• dodaæ czynniki i zmienne do mapy pojêæ
• usun¹æ wszelkie za³o¿enia, które siê nie sprawdzi³y.

W pierwszej realizacji projektu LEARN uczestniczy³ zespó³ ze szko³y pod-
stawowej, który postanowi³ zbadaæ czynniki wp³ywaj¹ce na s³abe osi¹gniêcia
w nauce uczniów tej szko³y. Schemat pokaza³, ¿e kadra pedagogiczna szko³y,
w tym zespó³ badaczy, s¹dzi³a, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ kiepskich wyników stan-

5. Analiza danych 63

daryzowanych testów by³ niski status spo³eczno-ekonomiczny szko³y. Utrzymy-
wali oni, ¿e œredni¹ wyników szko³y obni¿aj¹ uczniowie mieszkaj¹cy w lokalach
socjalnych. Tymczasem dane wykaza³y, ¿e dzieci te w testach wypadaj¹ lepiej
ni¿ dzieci z domków jednorodzinnych. Nauczyciele szukali zatem innego wy-
jaœnienia i znaleŸli je we w³asnym sposobie nauczania. Gdy zmieniono metody
nauczania – wyniki posz³y w górê.

Wyniki ankiet s¹ dla mnie Ÿród³em informacji o moich uczniach, ich stosunku do szko³y
i otoczenia. Utwierdzi³y mnie w przekonaniu, ¿e muszê coœ zrobiæ, by atmosfera w klasie
sprzyja³a uczeniu siê, a zespó³ by³ zgrany. Pozna³am bol¹czki moich dzieci, co je gryzie, co
raduje oraz gdzie szukaæ przyczyn takiego czy innego zachowania.

Klaudia Lakwa,
nauczycielka nauczania zintegrowanego w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Bronis³awa Koraszewskiego w Prószkowie, NB

Wyniki ankiet s¹ dla mnie Ÿród³em informacji o moich uczniach, ich stosunku do szko³y
i otoczenia. Utwierdzi³y mnie w przekonaniu, ¿e muszê coœ zrobiæ, by atmosfera w klasie
sprzyja³a uczeniu siê, a zespó³ by³ zgrany. Pozna³am bol¹czki moich dzieci, co je gryzie, co
raduje oraz gdzie szukaæ przyczyn takiego czy innego zachowania.

Klaudia Lakwa,
nauczycielka nauczania zintegrowanego w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Bronis³awa Koraszewskiego w Prószkowie, NB

Wyniki przeprowadzonej ankiety s¹ w niektórych przypadkach niejednoznaczne. Z jednej
strony uczniowie chcieliby nauczyæ siê poprawiaæ prace kolegów, ale z drugiej nie chc¹,
aby ktoœ inny poprawia³ ich w³asne. S¹dzê, ¿e wynika to z braku zaufania do siebie i obaw
przed kompromitacj¹. To jest klasa, która dopiero siê integruje. Tylko trzech uczniów
spotka³o siê podczas nauki szkolnej z ocen¹ kole¿eñsk¹ stosowan¹ przy poprawie zadañ.
Dlatego planowane dzia³ania nie bêd¹ ³atwe do zrealizowania. Do tego dochodzi obojêtny
stosunek uczniów, przejawiaj¹cy siê w du¿ej iloœci wskazañ na odpowiedzi: „nie wiem”,
„trudno powiedzieæ”. Byæ mo¿e zadecydowa³ o tym brak nawyków do g³êbszej refleksji
i wybieranie najprostszych odpowiedzi. Pocieszaj¹ce jest to, ¿e niektórzy dostrzegaj¹ zalety
nowego zadania i chcieliby siê go nauczyæ. Mam nadziejê, ¿e to oni bêd¹ mobilizowaæ
klasê do pracy nad nim. O ile „nacobezu” uczniom bardzo siê podoba i sami siê upominaj¹,
by je podawaæ, o tyle z ocen¹ kole¿eñsk¹ bêdzie trudniej.

Marta Wierdak-Ró¿,
nauczycielka geografii w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kroœnie, NB

Wyniki przeprowadzonej ankiety s¹ w niektórych przypadkach niejednoznaczne. Z jednej
strony uczniowie chcieliby nauczyæ siê poprawiaæ prace kolegów, ale z drugiej nie chc¹,
aby ktoœ inny poprawia³ ich w³asne. S¹dzê, ¿e wynika to z braku zaufania do siebie i obaw
przed kompromitacj¹. To jest klasa, która dopiero siê integruje. Tylko trzech uczniów
spotka³o siê podczas nauki szkolnej z ocen¹ kole¿eñsk¹ stosowan¹ przy poprawie zadañ.
Dlatego planowane dzia³ania nie bêd¹ ³atwe do zrealizowania. Do tego dochodzi obojêtny
stosunek uczniów, przejawiaj¹cy siê w du¿ej iloœci wskazañ na odpowiedzi: „nie wiem”,
„trudno powiedzieæ”. Byæ mo¿e zadecydowa³ o tym brak nawyków do g³êbszej refleksji
i wybieranie najprostszych odpowiedzi. Pocieszaj¹ce jest to, ¿e niektórzy dostrzegaj¹ zalety
nowego zadania i chcieliby siê go nauczyæ. Mam nadziejê, ¿e to oni bêd¹ mobilizowaæ
klasê do pracy nad nim. O ile „nacobezu” uczniom bardzo siê podoba i sami siê upominaj¹,
by je podawaæ, o tyle z ocen¹ kole¿eñsk¹ bêdzie trudniej.

Marta Wierdak-Ró¿,
nauczycielka geografii w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kroœnie, NB

Podjête przeze mnie dzia³ania zwi¹zane z badaniami uwa¿am za celowe. Wszystko, co
zrobi³am w ramach badañ, spowodowa³o, ¿e uczniowie zmienili swoje podejœcie do ucze-
nia siê. Zauwa¿yli rolê planowania i uœwiadomili sobie, ¿e warto uczyæ siê dla siebie. Dla
mnie jako nauczyciela i wychowawcy jest to niezwykle satysfakcjonuj¹ce.

Aleksandra Cupok,
nauczycielka informatyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Œwiêtoch³owicach, NB

Podjête przeze mnie dzia³ania zwi¹zane z badaniami uwa¿am za celowe. Wszystko, co
zrobi³am w ramach badañ, spowodowa³o, ¿e uczniowie zmienili swoje podejœcie do ucze-
nia siê. Zauwa¿yli rolê planowania i uœwiadomili sobie, ¿e warto uczyæ siê dla siebie. Dla
mnie jako nauczyciela i wychowawcy jest to niezwykle satysfakcjonuj¹ce.

Aleksandra Cupok,
nauczycielka informatyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Œwiêtoch³owicach, NB

Inny przyk³ad pochodzi od nauczycieli szko³y podstawowej, którzy badali,
dlaczego ich sposób nauczania ortografii nie by³ szczególnie skuteczny. Zbie-
raj¹c dane, miêdzy innymi przeprowadzili wywiady z rodzicami. Nauczycieli
zaskoczy³o i ubod³o to, ¿e rodzice niezwykle negatywnie odnosz¹ siê do przy-
jêtej w szkole nowej metody nauczania ortografii. Zdaniem rodziców ortografii
na pewno nale¿a³oby uczyæ inaczej. To odkrycie radykalnie zmieni³o kierunek



62 5. Analiza danych

2. Przypisanie ka¿demu koszykowi jakiegoœ koloru. Na przyk³ad kwestie zwi¹-
zane z rodzicami oznaczmy kolorem ró¿owym, z nauczycielami – niebieskim,
a z uczniami – ¿ó³tym.

3. Staranne czytanie danych. Zdania, akapity i zwroty zaznaczamy markerem
o kolorze odpowiadaj¹cym kolorowi koszyka, do którego pasuj¹. Pamiêtajmy,
¿e niektóre dane pasuj¹ do wiêcej ni¿ jednego koszyka.

4. Grupowanie fragmentów zaznaczonych tym samym kolorem w osobnym
dokumencie. Jeœli nie da siê ich przenieœæ do komputera, trzeba listê przepi-
saæ. Dane wprowadzone do komputera da siê sortowaæ automatycznie.

5. Dodanie nazw Ÿróde³ do fragmentów tego samego koloru przed ich zebra-
niem. Kiedy raz „w³o¿y siê” je do koszyków, trudno bêdzie odszukaæ, sk¹d
pochodz¹.

6. Sumowanie danych za pomoc¹ w³aœciwych technik, na przyk³ad statystycz-
nych lub wed³ug wzoru pokazanego w tabeli 5.2. w wierszu „akta”.

Wyci¹ganie nowych wniosków

Przyrównaliœmy badania przez dzia³anie do obierania cebuli. Po usuniêciu
jednej warstwy wy³ania siê nastêpna i a¿ siê prosi, ¿eby j¹ zbadaæ. Na przyk³ad
z odkrycia, ¿e uczenie siê we wspó³pracy jest skuteczne w przypadku wiêkszoœci
uczniów, mo¿na wyprowadziæ pytanie, co powoduje, ¿e niektórzy uczniowie
trac¹ na tej metodzie uczenia siê. Odkrycie, ¿e 90% uczniów, którzy uczyli siê
kiepsko w gimnazjum, uczy siê s³abo w liceum, mo¿e zachêciæ do zbadania,
dlaczego w przypadku 10% uczniów ze z³ymi wynikami w gimnazjum rzecz ma
siê inaczej.

Odsuwanie kolejnych warstw pomaga g³êbiej zrozumieæ badany problem pe-
dagogiczny. Najczêœciej dopiero na samym koñcu procesu analizy danych zespó³
dociera do nowych konkluzji w badanej sprawie. Po dokonaniu podsumowania
zespó³ powraca do graficznej reprezentacji opracowanej w fazie formu³owania
problemu. Na pocz¹tku schemat ten ilustrowa³ posiadan¹ w danej chwili wiedzê
teoretyczn¹. Teraz, gdy dysponuje siê ju¿ wiêksz¹ liczb¹ danych i, jak wolno
s¹dziæ, wie siê znacznie wiêcej o badanym problemie, mo¿na ponownie zaj¹æ siê
schematem i:
• pogrubiæ niektóre kropkowane linie oznaczaj¹ce prawdopodobny zwi¹zek,

skoro wiesz ju¿ lepiej, czy te zwi¹zki rzeczywiœcie istniej¹
• dodaæ czynniki i zmienne do mapy pojêæ
• usun¹æ wszelkie za³o¿enia, które siê nie sprawdzi³y.

W pierwszej realizacji projektu LEARN uczestniczy³ zespó³ ze szko³y pod-
stawowej, który postanowi³ zbadaæ czynniki wp³ywaj¹ce na s³abe osi¹gniêcia
w nauce uczniów tej szko³y. Schemat pokaza³, ¿e kadra pedagogiczna szko³y,
w tym zespó³ badaczy, s¹dzi³a, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ kiepskich wyników stan-
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daryzowanych testów by³ niski status spo³eczno-ekonomiczny szko³y. Utrzymy-
wali oni, ¿e œredni¹ wyników szko³y obni¿aj¹ uczniowie mieszkaj¹cy w lokalach
socjalnych. Tymczasem dane wykaza³y, ¿e dzieci te w testach wypadaj¹ lepiej
ni¿ dzieci z domków jednorodzinnych. Nauczyciele szukali zatem innego wy-
jaœnienia i znaleŸli je we w³asnym sposobie nauczania. Gdy zmieniono metody
nauczania – wyniki posz³y w górê.

Wyniki ankiet s¹ dla mnie Ÿród³em informacji o moich uczniach, ich stosunku do szko³y
i otoczenia. Utwierdzi³y mnie w przekonaniu, ¿e muszê coœ zrobiæ, by atmosfera w klasie
sprzyja³a uczeniu siê, a zespó³ by³ zgrany. Pozna³am bol¹czki moich dzieci, co je gryzie, co
raduje oraz gdzie szukaæ przyczyn takiego czy innego zachowania.

Klaudia Lakwa,
nauczycielka nauczania zintegrowanego w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Bronis³awa Koraszewskiego w Prószkowie, NB

Wyniki ankiet s¹ dla mnie Ÿród³em informacji o moich uczniach, ich stosunku do szko³y
i otoczenia. Utwierdzi³y mnie w przekonaniu, ¿e muszê coœ zrobiæ, by atmosfera w klasie
sprzyja³a uczeniu siê, a zespó³ by³ zgrany. Pozna³am bol¹czki moich dzieci, co je gryzie, co
raduje oraz gdzie szukaæ przyczyn takiego czy innego zachowania.

Klaudia Lakwa,
nauczycielka nauczania zintegrowanego w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Bronis³awa Koraszewskiego w Prószkowie, NB

Wyniki przeprowadzonej ankiety s¹ w niektórych przypadkach niejednoznaczne. Z jednej
strony uczniowie chcieliby nauczyæ siê poprawiaæ prace kolegów, ale z drugiej nie chc¹,
aby ktoœ inny poprawia³ ich w³asne. S¹dzê, ¿e wynika to z braku zaufania do siebie i obaw
przed kompromitacj¹. To jest klasa, która dopiero siê integruje. Tylko trzech uczniów
spotka³o siê podczas nauki szkolnej z ocen¹ kole¿eñsk¹ stosowan¹ przy poprawie zadañ.
Dlatego planowane dzia³ania nie bêd¹ ³atwe do zrealizowania. Do tego dochodzi obojêtny
stosunek uczniów, przejawiaj¹cy siê w du¿ej iloœci wskazañ na odpowiedzi: „nie wiem”,
„trudno powiedzieæ”. Byæ mo¿e zadecydowa³ o tym brak nawyków do g³êbszej refleksji
i wybieranie najprostszych odpowiedzi. Pocieszaj¹ce jest to, ¿e niektórzy dostrzegaj¹ zalety
nowego zadania i chcieliby siê go nauczyæ. Mam nadziejê, ¿e to oni bêd¹ mobilizowaæ
klasê do pracy nad nim. O ile „nacobezu” uczniom bardzo siê podoba i sami siê upominaj¹,
by je podawaæ, o tyle z ocen¹ kole¿eñsk¹ bêdzie trudniej.
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nauczycielka geografii w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kroœnie, NB
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Podjête przeze mnie dzia³ania zwi¹zane z badaniami uwa¿am za celowe. Wszystko, co
zrobi³am w ramach badañ, spowodowa³o, ¿e uczniowie zmienili swoje podejœcie do ucze-
nia siê. Zauwa¿yli rolê planowania i uœwiadomili sobie, ¿e warto uczyæ siê dla siebie. Dla
mnie jako nauczyciela i wychowawcy jest to niezwykle satysfakcjonuj¹ce.

Aleksandra Cupok,
nauczycielka informatyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Œwiêtoch³owicach, NB
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mnie jako nauczyciela i wychowawcy jest to niezwykle satysfakcjonuj¹ce.

Aleksandra Cupok,
nauczycielka informatyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Œwiêtoch³owicach, NB

Inny przyk³ad pochodzi od nauczycieli szko³y podstawowej, którzy badali,
dlaczego ich sposób nauczania ortografii nie by³ szczególnie skuteczny. Zbie-
raj¹c dane, miêdzy innymi przeprowadzili wywiady z rodzicami. Nauczycieli
zaskoczy³o i ubod³o to, ¿e rodzice niezwykle negatywnie odnosz¹ siê do przy-
jêtej w szkole nowej metody nauczania ortografii. Zdaniem rodziców ortografii
na pewno nale¿a³oby uczyæ inaczej. To odkrycie radykalnie zmieni³o kierunek
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dzia³añ naprawczych. Nauczyciele zrozumieli, ¿e problem tkwi³ nie w uczniach
– jak s¹dzili wczeœniej, ani nie w metodzie – jak sugerowali rodzice, ale niemal na
pewno w braku kontaktów i wspó³pracy szko³y z rodzicami. W rezultacie zapro-
szono rodziców do wspólnych dzia³añ przy nauczaniu ortografii. Rysunek 5.1.
pokazuje graficzn¹ reprezentacjê problemu przed zebraniem i analiz¹ danych,
a rysunek 5.2 – po.

Rys. 5.1.
Schemat problemu przed zebraniem danych

Rodzice s¹dz¹, ¿e ortografii ich dzieci na-
le¿y uczyæ tak samo, jak oni byli uczeni

Nauczyciele s¹ przekonani o skutecznoœci
nowej metody nauczania ortografii

Uczniowie maj¹ niskie osi¹gniêcia
w uczeniu siê ortografii

Jeœli prowadzilibyœmy WBPD tylko dla zdobycia wiedzy, nasza praca skoñ-
czy³aby siê wraz z przeprowadzeniem analizy danych. Poniewa¿ jednak nasze
cele siêgaj¹ dalej, du¿e znaczenie maj¹ nastêpne etapy: przedstawienie rezulta-
tów i planowanie dzia³añ. O tych kluczowych sprawach mówi¹ dwa nastêpne
rozdzia³y.
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Rys. 5.2.
Schemat problemu po zebraniu danych

Rodzice s¹dz¹, ¿e ortografii ich dzieci
nale¿y uczyæ tak samo, jak oni byli
uczeni

Nauczyciele s¹ przekonani o skutecz-
noœci nowej metody nauczania orto-
grafii

Rodzice
odnosz¹ siê
negatywnie

Rodzice nie
pomagaj¹

Uczniowie maj¹ niskie osi¹gniêcia
w uczeniu siê ortografii

Program
szkolenia
rodziców

Gdyby rodzice wiedzieli
wiêcej o metodzie nauczania

ortografii, pomagaliby

Rodzice i nauczyciele bêd¹
mówiæ jednym g³osem

Uczniowie bêd¹ wiêcej praco-
waæ i osi¹gaæ lepsze rezultaty
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Rozdzia³ 6.
Przedstawienie rezultatów

O pisaniu i przedstawianiu sprawozdania z badañ w krêgach badaczy dys-
kutuje siê rzadko. Poniewa¿ WBPD prowadzi siê g³ównie na potrzeby samych
badaj¹cych, szerszy odbiór traktuje siê niestety jako zbêdny. Je¿eli jednak zwró-
cimy uwagê na wiêcej zadañ WBPD (patrz rozdz. 1.), zasadnoœæ sporz¹dzania
raportu z badañ stanie siê oczywista.

Cele WBPD

Wydobycie siê z izolacji

W pocz¹tkach naszego projektu warunkiem zaliczenia kursu by³a formalna
prezentacja wyników WBPD przed wybranym forum, na przyk³ad na radzie
pedagogicznej, zebraniu w inspektoracie okrêgu szkolnego, okrêgowej lub kra-
jowej konferencji. Z zak³opotaniem i zaskoczeniem stwierdziliœmy, ¿e uczest-
nicy naszego kursu z ulg¹ przyjmowali mo¿liwoœæ wyst¹pienia przed obcym
audytorium zamiast przed kolegami z w³asnej szko³y. Zdaliœmy sobie sprawê,
¿e wprowadzenie systematycznych dyskusji nad nauczaniem w swojej szkole
mo¿e siê staæ dodatkow¹ korzyœci¹ p³yn¹c¹ ze sporz¹dzania raportu z badañ
przez dzia³anie.

Wk³ad w zasób wiedzy

Problemy, z którymi zmagaj¹ siê nauczyciele w twojej szkole, prawdopo-
dobnie wystêpuj¹ nie tylko w niej. Inni nauczyciele maj¹ podobne trudnoœci
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z nauczaniem i uczeniem siê uczniów i zapewne chêtnie skorzystaj¹ z okazji, by
poczytaæ lub pos³uchaæ, co wy o tym s¹dzicie, co stwierdziliœcie, co postanowili-
œcie, co was zaskoczy³o. Z jakichœ powodów wielu nauczycieli myœli, ¿e innych
nie zainteresuje to, co maj¹ do powiedzenia. Sam spotka³em osoby, które przed-
stawia³y siê: „jestem tylko nauczycielem”. Dopóki nie znajdziemy dróg w³¹czenia
nauczycieli praktyków w powa¿n¹ debatê o nauczaniu i uczeniu siê, nauczycie-
lom wci¹¿ bêdzie siê narzucaæ rozwi¹zania oparte na badaniach prowadzonych
w laboratoriach, z dala od rzeczywistoœci szkó³ publicznych.

Prawo g³osu przy kontroli jakoœci

Œwietnie pamiêtam pewne zdarzenie z czasów, gdy by³em nauczycielem an-
gielskiego. Moi koledzy ze szkolnej sekcji jêzyka angielskiego byli œwietnymi
nauczycielami literackiego pisania. Dwa lata z rzêdu szef okrêgu szkolnego przy-
chodzi³ do szko³y, gdy tylko otrzyma³ dalekie od doskona³oœci wyniki spraw-
dzianu zewnêtrznego, ¿eby dowiedzieæ siê, co posz³o Ÿle. Spieraliœmy siê, ¿e
w rzeczywistoœci nasi uczniowie poczynili znacz¹ce postêpy. Zapewnialiœmy in-
spektora, ¿e analiza prac uczniów przed i po wdro¿eniu programu nauczania
literackiego pisania i porównanie ich z pracami uczniów z innych szkó³ wyka-
za³yby, ¿e nasi uczniowie doskonale sobie radz¹. Nie wydawa³ siê przekonany,
ale s³ucha³ uwa¿nie. Niestety, nigdy nie mogliœmy przedstawiæ jakichkolwiek
danych, a jestem przekonany, ¿e inspektor by³by nimi zachwycony. W kolejnym
roku wydzia³ programów w biurze kierownika okrêgu szkolnego postanowi³
zaznaczyæ swoj¹ w³adzê i wcisn¹æ w nasz program nauki literackiego pisania
w³asne sugestie. Nasza sekcja otrzyma³a szansê wziêcia udzia³u w kontroli ja-
koœci, ale poniewa¿ nie zbieraliœmy danych i nie omawialiœmy ich, przegraliœmy
wa¿ne starcie o zasady.

Sprawozdania z badañ s¹ istotne nie tylko ze wzglêdu na za³o¿one wczeœniej
cele, ale te¿ dlatego, ¿e wprowadzaj¹ do kultury szko³y zasadê, ¿e naukê z badañ
czerpaæ mog¹ wszyscy.
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Struktura sprawozdania z badañ przez dzia³anie

W prezentacji badañ przez dzia³anie pozytywne jest to, ¿e mamy swobodê
wyboru sposobu, w jaki j¹ przeprowadzimy. Œrodowisko naukowców przyjê³o
pewne regu³y i konwencje prezentowania badañ naukowych, unifikuj¹ce formê
raportów i wymuszaj¹ce porz¹dek, ale jednoczeœnie mog¹ce zdusiæ zapa³ i krea-
tywnoœæ charakterystyczne dla WBPD. Poniewa¿ sprawozdania z badañ przez
dzia³anie przygotowuj¹ praktycy dla praktyków, najwa¿niejsze jest znalezie-
nie sposobu na opowiedzenie ca³ej historii dok³adnie i skutecznie. Wiele rapor-
tów ze WBPD pos³uguje siê kilkoma ró¿nymi mediami i œrodkami – nagraniami
wideo, fotografiami, wykresami, narracjami pisemnymi, nagraniami magneto-
fonowymi, s³owem mówionym. Jakakolwiek by³aby forma prezentacji, ogólna
struktura udanego sprawozdania wygl¹da nastêpuj¹co:
• Wprowadzenie
• Opis procesu badawczego
• Analiza danych
• Plan dzia³añ

Ka¿dy rozdzia³ musi odpowiedzieæ na pytania istotne dla waszego audyto-
rium. Zestawione razem, powinny pozwoliæ innym pedagogom stwierdziæ, czy
wasze odkrycia pasuj¹ do ich indywidualnych warunków.

Wprowadzenie

Na pocz¹tku sprawozdania nale¿y poinformowaæ o terenie badania, jego
temacie i celu oraz istotnych cechach osób badanych (na przyk³ad nauczycieli
i uczniów). Pe³ne wyjaœnienie kontekstu badania jest absolutnie niezbêdne. Jak
wspomnia³em wczeœniej, w przypadku badañ przez dzia³anie nie musimy szcze-
gólnie zabiegaæ o mo¿liwoœæ zastosowania ich wyników w innych kontekstach,
gdy¿ ten typ badañ prowadzimy g³ównie na w³asny u¿ytek. Sprawozdanie ma
zachêciæ naszych kolegów do zainteresowania siê tym, co robimy. Ostatecznie to
od nich zale¿y, czy uznaj¹ nasze wyniki za pasuj¹ce do ich sytuacji. Wprowadze-
nie mo¿e wygl¹daæ nastêpuj¹co:

„Badania przeprowadzi³ czteroosobowy zespó³ nauczycieli klas pi¹tych ze
szko³y podstawowej X, jednej z trzydziestu czterech szkó³ w okrêgu szkolnym Y.
Nasza szko³a ma klasy od zerówki do szóstej, liczy piêciuset uczniów przyjê-
tych na zasadzie kolejnoœci zg³oszeñ. Zaniepokoi³y nas wzglêdnie niskie wyniki
naszych uczniów w sprawdzianach czytania ze zrozumieniem, zaczêliœmy wiêc
badaæ zarówno czytanie lektur zadawanych w ramach lekcji, jak i wybieranych
w czasie wolnym”.

Opis procesu badawczego

W drugiej czêœci raportu nale¿y opisaæ proces badawczy. O ile wprowadzenie
odpowiedzia³o na pytanie, kim jesteœ i co badasz, o tyle ta czêœæ powie, co zrobi³eœ.
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Powinna jasno i zwiêŸle wyjaœniæ zastosowane procedury badawcze, co mog³oby
mieæ nastêpuj¹c¹ postaæ:

„Badania wstêpne testem czytania ze zrozumieniem STRC przeprowadzi-
liœmy w koñcu wrzeœnia. Przez paŸdziernik i listopad wszyscy nauczyciele
i uczniowie zapisywali, co przeczytano w klasie, w czytelni i w domu. Test koñ-
cowy przeprowadzono w pierwszym tygodniu grudnia. Dodatkowo przepro-
wadziliœmy wywiad z dwudziestoma piêcioma wylosowanymi uczniami i – te-
lefonicznie – z ich rodzicami, aby poznaæ zwyczaje i preferencje czytelnicze
uczniów oraz ich stosunek do szko³y. Ka¿dy cz³onek zespo³u odwiedzi³ przynaj-
mniej jedn¹ lekcjê czytania w ka¿dej z piêciu klas pi¹tych, ¿eby zaobserwowaæ
stosowane na nich metody nauczania. Porównaliœmy potem dane dotycz¹ce
doœwiadczeñ z czytaniem uczniów wykazuj¹cych kolejno: najwy¿szy przyrost
wyników testu, œredni i ¿aden, aby sprawdziæ, czy uwidaczniaj¹ siê jakieœ pra-
wid³owoœci”.

Problem:
G³ównym problemem naszych uczniów s¹ s³abe wyniki nauczania oraz niewystarczaj¹ca
iloœæ czasu poœwiêcana na odrabianie prac domowych. Brak pracy w domu zosta³ wskazany
w raporcie – diagnozie szko³y. Te same spostrze¿enia wskazane przez rodziców i nauczycieli
naszej szko³y potwierdzi³a równie¿ „mapa szko³y”.

Podjête dzia³ania:
• Mobilizacja uczniów do systematycznej pracy poprzez regularne zadawanie i spraw-

dzanie prac domowych, zadawanie ró¿norodnych typów prac, oznaczenie rubryk
w dzienniku przeznaczonych na prace domowe.

• Ustalenie jednolitego w ca³ej szkole systemu nagradzania (motywowania) uczniów
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teriów oceny za pracê domow¹ (system nagradzania).

• Ustalenie przyczyn nieodrabiania przez uczniów prac domowych (ankiety).
• Zadawanie dodatkowych prac domowych dla uczniów chêtnych.
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Analiza danych

W tym momencie audytorium powinno ju¿ wiedzieæ, kim jesteœcie, czym siê
interesowaliœcie i co zrobiliœcie. Na podstawie opisu kontekstu badania s³uchacze



68 6. Przedstawienie rezultatów

Struktura sprawozdania z badañ przez dzia³anie
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wideo, fotografiami, wykresami, narracjami pisemnymi, nagraniami magneto-
fonowymi, s³owem mówionym. Jakakolwiek by³aby forma prezentacji, ogólna
struktura udanego sprawozdania wygl¹da nastêpuj¹co:
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• Plan dzia³añ
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temacie i celu oraz istotnych cechach osób badanych (na przyk³ad nauczycieli
i uczniów). Pe³ne wyjaœnienie kontekstu badania jest absolutnie niezbêdne. Jak
wspomnia³em wczeœniej, w przypadku badañ przez dzia³anie nie musimy szcze-
gólnie zabiegaæ o mo¿liwoœæ zastosowania ich wyników w innych kontekstach,
gdy¿ ten typ badañ prowadzimy g³ównie na w³asny u¿ytek. Sprawozdanie ma
zachêciæ naszych kolegów do zainteresowania siê tym, co robimy. Ostatecznie to
od nich zale¿y, czy uznaj¹ nasze wyniki za pasuj¹ce do ich sytuacji. Wprowadze-
nie mo¿e wygl¹daæ nastêpuj¹co:

„Badania przeprowadzi³ czteroosobowy zespó³ nauczycieli klas pi¹tych ze
szko³y podstawowej X, jednej z trzydziestu czterech szkó³ w okrêgu szkolnym Y.
Nasza szko³a ma klasy od zerówki do szóstej, liczy piêciuset uczniów przyjê-
tych na zasadzie kolejnoœci zg³oszeñ. Zaniepokoi³y nas wzglêdnie niskie wyniki
naszych uczniów w sprawdzianach czytania ze zrozumieniem, zaczêliœmy wiêc
badaæ zarówno czytanie lektur zadawanych w ramach lekcji, jak i wybieranych
w czasie wolnym”.
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W drugiej czêœci raportu nale¿y opisaæ proces badawczy. O ile wprowadzenie
odpowiedzia³o na pytanie, kim jesteœ i co badasz, o tyle ta czêœæ powie, co zrobi³eœ.
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i czytelnicy bêd¹ mogli oceniæ, czy ich szko³a jest podobna do waszej. Trzecia
czêœæ sprawozdania ma zaprezentowaæ wasze odkrycia. Ten rozdzia³ raportu
z badañ przez dzia³anie jest z regu³y bardziej interesuj¹cy ni¿ to bywa w bada-
niach naukowych, gdy¿ jego autorzy swobodniej siêgaj¹ po rozmaite sposoby
ilustrowania tekstu – poza statystyk¹, tabelami i wykresami trafiaj¹ siê przyk³ady
prac uczniowskich czy fragmenty nagrañ z wypowiedziami badanych.

Plan dzia³ania

Na tym etapie nale¿y myœleæ o sprawozdaniu jako o dyskusji dwóch kolegów
po fachu. S³uchaj¹c, co twój zespó³ ma do powiedzenia, w wyobraŸni rysujê so-
bie obraz twojej klasy, zajmuj¹cych ciê kwestii, przedmiotu twoich badañ i tego,
co zamierzasz w rezultacie zrobiæ. W przypadku prezentacji ustnej – tej czê-
œci sprawozdania nale¿y poœwiêciæ najwiêcej czasu. Jako nauczyciele wszyscy
jesteœmy zorientowani na dzia³anie. Analiza danych podsunê³a autorom bada-
nia pomys³y, co robiæ dalej, a ka¿dy ze s³uchaj¹cych ich kolegów chcia³by us³y-
szeæ, jaki sens maj¹ dla badaczy wyniki ich badañ. S³uchacze prawdopodobnie
zechc¹ podzieliæ siê w³asnymi pomys³ami na to, jakie kroki nale¿y przedsiê-
wzi¹æ w nastêpstwie badania. S³ucha³em setek dyskusji nad konsekwencjami
przedstawionych badañ i zawsze by³em pod wra¿eniem wysokiego poziomu
debaty.

Komu i gdzie przedstawiæ sprawozdanie

Wiele jest audytoriów zainteresowanych waszym sprawozdaniem, wiele jest
te¿ celów i kontekstów prezentacji jego wyników. Niektóre fora i cele wyma-
gaj¹ prezentacji formalnej, inne swobodnej i ad hoc. Potencjalne audytoria to
oœwiatowi decydenci, rodzice, spo³ecznoœci lokalne, stowarzyszenia nauczyciel-
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skie, studenci, uczestnicy konferencji, pisma bran¿owe, grupy nauczycieli waszej
i innych szkó³.

Aczkolwiek ka¿de audytorium jest wa¿ne, to sposób prezentacji powinien
byæ zró¿nicowany. Dowodzi³em wczeœniej, ¿e donios³ym celem WBPD jest do-
prowadzenie do kulturowego przekszta³cenia szko³y, a to dokona siê pod wa-
runkiem, ¿e zinstytucjonalizujemy wzajemne dzielenie siê przez nauczycieli ich
odkryciami*.

Wszystkie wypracowane w ramach badania wyniki, wnioski i kryteria wraz z odpowiednimi
komentarzami zebra³am w formie swego rodzaju poradnika dla ciekawych i zaintereso-
wanych w³asnymi badaniami nauczycieli. Umieœci³am w nim te¿ wypracowane wzory
narzêdzi badawczych, opisy podejmowanych dzia³añ oraz w³asne spostrze¿enia i uwagi
co do sposobów ich realizacji. Poradnik znajduje siê w pokoju nauczycielskim i jest ogólnie
dostêpny. Dodatkowo poprosi³am Pani¹ Dyrektor o mo¿liwoœæ przedstawienia wyników
badañ w formie krótkiej prezentacji z zastosowaniem programu PowerPoint na koñcz¹-
cej rok szkolny radzie pedagogicznej, w której udzia³ wezm¹ reprezentanci rodziców
i uczniów.

Aleksandra Cupok,
nauczycielka informatyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Œwiêtoch³owicach, NB
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Uwagi koñcowe

Sprawozdanie z badañ s³u¿y celom tyle istotnym, co praktycznym. Upo-
wszechnia wa¿kie wnioski, poprawia dzia³anie szkó³, a ze wzglêdu na koniecz-
noœæ uporz¹dkowania materia³u na potrzeby prezentacji, pomaga spojrzeæ nañ
œwie¿ym okiem. Równie wa¿ny jest wymiar symboliczny prezentacji. Poœwiê-
caj¹c czas na zaprezentowanie naszych odkryæ, pokazujemy sobie i innym, ¿e
nasza praca jest wa¿na i warta przemyœlenia. W tym wymiarze nabiera znaczenia
jakoœæ prezentacji, utrzymanie profesjonalnych standardów pokazu obejmuj¹-
cych m.in. wygl¹d i wyposa¿enie miejsca. Choæ koszty tego s¹ niebagatelne,
decydenci i administratorzy oœwiaty powinni zdaæ sobie sprawê, ¿e potrakto-
wanie czynnych nauczycieli jak cenionych konsultantów to widomy znak, ¿e
docenia siê ich rolê w oœwiacie.

* Autor opisuje tu rozmaite miejsca i sposoby prezentowania sprawozdañ z badañ przez dzia³anie.
Ten fragment zosta³ pominiêty w polskim t³umaczeniu, gdy¿ odnosi siê do realiów amerykañskich
(przyp. t³umacza).
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docenia siê ich rolê w oœwiacie.
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Ten fragment zosta³ pominiêty w polskim t³umaczeniu, gdy¿ odnosi siê do realiów amerykañskich
(przyp. t³umacza).



72 6. Przedstawienie rezultatów

Wprowadzenie
Nauczyciele podejmuj¹ dzia³ania ograniczaj¹ce nieusprawiedliwion¹ absencjê
uczniów
„Raport z diagnozy jakoœci pracy Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Dêblinie” stwierdza, ¿e
ponad po³owa nauczycieli i 32% uczniów zauwa¿y³o, ¿e w szkole codziennie maj¹ miejsce
wagary, natomiast 27% nauczycieli i 39% uczniów uzna³o, ¿e zjawisko to wystêpuje co
najmniej raz w tygodniu.

Wybrane wskaŸniki
• procent godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych
• liczba uczniów ze 100-proc. frekwencj¹
• liczba ocen z zachowania obni¿onych do oceny nagannej za nieobecnoœci nieuspra-

wiedliwione
• liczba lekcji wychowawczych na temat problemu wagarów
• opinia uczniów na temat przestrzegania przez nauczycieli procedur usprawiedliwiania

godzin nieobecnych
• opinia nauczycieli na temat stosowania procedur

Opis procesu badawczego
Stan pocz¹tkowy zosta³ zbadany przez cz³onków zespo³u zadaniowego. Okreœlono go
na podstawie analizy dokumentacji szkolnej: dzienników lekcyjnych, protoko³ów rady pe-
dagogicznej, zestawieñ wyników klasyfikacji, opracowañ wyników monitoringu, a tak¿e
analizy ankiet (dla uczniów – na temat przestrzegania przez nauczycieli procedur uspra-
wiedliwiania godzin nieobecnych, dla uczniów – na temat motywów wagarowania, dla
rodziców – na temat motywowania uczniów przez szko³ê i dom do systematycznego
uczêszczania na zajêcia, dla nauczycieli – na temat stosowania procedur usprawiedliwiania
godzin nieobecnych) przeprowadzanych w roku szkolnym 2004/2005 oraz w paŸdzierniku
i listopadzie roku szkolnego 2005/2006.
Okreœlaj¹c stan pocz¹tkowy, zespó³ zadaniowy wzi¹³ pod uwagê wnioski zawarte w rapor-
cie z badania jakoœci pracy ZSZ nr 1, opinie rodziców, uczniów i nauczycieli. Z wynikami
okreœlaj¹cymi stan pocz¹tkowy zosta³a zapoznana spo³ecznoœæ szkolna.
Wywiad z pedagogiem szkolnym na temat sposobów przeciwdzia³ania wagarom oraz ob-
serwacja, jakie czynniki wp³ywaj¹ na zwiêkszon¹ absencjê uczniów pos³u¿y³y do okreœlenia
sposobów realizacji zamierzonych celów i zaplanowania dzia³añ.

Analiza danych
Zmniejszy siê o 5% œrednia nieobecnoœci nieusprawiedliwionych.
O 10% w stosunku do roku ubieg³ego wzroœnie liczba uczniów ze 100-proc. frekwencj¹.
Liczba ocen z zachowania obni¿onych za nieobecnoœci nieusprawiedliwione zmniejszy siê
o 5%.
Do co najmniej 60 zwiêkszy siê liczba lekcji wychowawczych na temat problemu wagarów
i w ka¿dej klasie odbêd¹ siê co najmniej dwa zajêcia na ten temat.
Do 85% zwiêkszy siê liczba uczniów przekonanych, ¿e wychowawcy stosuj¹ „procedury
usprawiedliwiania godzin nieobecnych”.
Do 95% zwiêkszy siê liczba wychowawców stosuj¹cych wszystkie „procedury usprawiedli-
wiania godzin nieobecnych”.

Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dêblinie, SUS
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Rozdzia³ 7.
Wykorzystanie badañ przez dzia³anie

Zrealizowanie wszystkich omówionych dot¹d etapów badania przez dzia³a-
nie nie oznacza zakoñczenia procesu, jego istot¹ jest bowiem dzia³anie oparte na
systematycznie zbieranych danych. Gdy ju¿ opracowaliœmy badanie, przyszed³
czas na dzia³anie, które wcale nie musi byæ ³atwe.

W rozdziale 2. wspomnia³em, ¿e badanie przez dzia³anie nale¿y prowadziæ
w strefie w³asnych wp³ywów. Jednak si³a tych wp³ywów mo¿e byæ ró¿na – od
spraw bêd¹cych pod kontrol¹ nauczyciela w klasie, na przyk³ad kierowania
uczniami, prowadzenia lekcji, sprawdzania odrobionej pracy domowej, do kwe-
stii wymagaj¹cych wspólnego wysi³ku. Tak ró¿ne konteksty s¹ przyczyn¹ ró¿nic
w planowaniu dzia³añ.

Planowanie dzia³añ to przede wszystkim sprawa woli badaczy, gdy¿ teryto-
rium zmiany ograniczone jest do ich klasy. Nauczyciele ci powinni krytycznie
spojrzeæ na graficzne schematy i upewniæ siê, czy wiedza i zebrane dane upo-
wa¿niaj¹ ich do wprowadzenia zmiany. Nastêpnie, pamiêtaj¹c o limicie czasu,
powinni po prostu skoczyæ na g³êbok¹ wodê i zamieniæ plany w dzia³anie.

Sprawa komplikuje siê nieco w przypadku badaczy, którzy potrzebuj¹ wspar-
cia i wspó³pracy z innymi, aby przedsiêwziêcie siê uda³o. Trudnoœæ polega na tym,
¿e ci inni, którzy nie byli przecie¿ cz³onkami zespo³u, te¿ musz¹ zmieniæ w³asne
postêpowanie. £atwo daje siê zauwa¿yæ, ¿e szko³om nie spieszno do zmian. Dla-
czego? Bo pedagodzy s¹ z natury konserwatywni? A mo¿e jesteœmy leniwi? Albo
dobro uczniów jest nam obojêtne? Trzy razy nie! Wydaje mi siê, ¿e wiêkszoœæ
nauczycieli i tak robi to, co ich zdaniem jest dla uczniów najlepsze.
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Teoria dysonansu poznawczego mówi, ¿e aby zredukowaæ stres, ludzie d¹¿¹
do zgodnoœci miêdzy swoim zachowaniem a przekonaniami*. Wynika z tego, ¿e
nauczyciele straciliby psychiczn¹ równowagê, gdyby umyœlnie nie wprowadzali
zmian ich zdaniem korzystnych dla uczniów. Faktem jest, ¿e wielu nauczycieli
ma dobre powody, by p³yn¹ce od ich kolegów i prze³o¿onych wo³ania o zmianê
uznaæ za wezwanie do porzucenia tego, co dobrze s³u¿y uczniom, na rzecz
poddania ich nieodpowiedzialnym eksperymentom. Trudno winiæ nauczycieli,
¿e opieraj¹ siê takim ¿¹daniom.

Innym powodem tego, ¿e wiele szkó³ nie spieszy siê ze zmianami, jest spo-
sób ich pracy, bêd¹cy efektem wielu przemyœlanych kompromisów. Znakomity
psycholog amerykañski Kurt Lewin, który jest tak¿e ojcem badañ przez dzia³a-
nie, wyjaœnia takie zjawiska teori¹ pola si³y (rys. 7.1.): aktualny sposób dzia³ania
znajduje siê w miejscu, w którym si³y d¹¿¹ce do zmiany s¹ równe si³om zmia-
nie przeciwnym. Szko³y s¹ unieruchomione przez te przeciwstawne si³y. Zespó³
WBPD, by uruchomiæ zmianê, musi zatem skupiæ siê na os³abieniu si³ jej prze-
ciwnych. Choæ na pierwszy rzut oka zadanie to rodzi obawy, ju¿ po up³ywie
krótkiego czasu wyda siê ³atwiejsze, jeœli zespó³ przyst¹pi do dyskusji uzbrojony
w zdobyte w³asnymi si³ami dane.

Rys. 7.1.
Pole si³y

UNIERUCHOMIENIESi³y d¹¿¹ce do
zmiany

Si³y przeciwne
zmianie

* L. Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford 1957, University of Stanford Press
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Wykorzystanie danych do przezwyciê¿enia uprzedzeñ

Przedmiotem wiêkszoœci szkolnych dyskusji s¹ uprzedzenia. Kiedy dysku-
tujemy, powiedzmy, o tworzeniu ci¹gów programowych lub dzieleniu uczniów
na grupy wed³ug zdolnoœci albo o nauczaniu metod¹ ca³oœciow¹ czy o metodach
utrzymania dyscypliny – liniê podzia³ów miêdzy nauczycielami wyznaczaj¹ ich
przekonania i przes¹dy. Nauczyciele z jednej strony frontu, powo³uj¹c siê na
badania, dowodz¹, ¿e istnieje lepszy sposób nauczania, a zmiana jest historycz-
nie nieunikniona. Ci z drugiej kontruj¹: „Wszystko to ju¿ widzieliœmy. A jeœli
siê poszuka, znajdzie siê badania na poparcie ka¿dego stanowiska”. Wybucha
wojna, do zmiany raczej nie dochodzi. Dzieje siê nawet gorzej – reformatorzy
kapituluj¹, zmêczeni i pozbawieni iluzji, ¿e cokolwiek da siê zrobiæ, a co najgor-
sze – wielu œwietnych nauczycieli porzuca zawód, bo doœwiadczenie im mówi,
¿e ¿adne innowacje ani zmiany nigdy nie bêd¹ zrealizowane.

Powinniœmy zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e pierwotn¹ przyczyn¹ niezmie-
niania przez ludzi pogl¹dów podczas takich debat jest niedostarczanie dowodów,
które pozwoli³yby im podejœæ krytycznie do w³asnych przekonañ (czytaj: uprze-
dzeñ). Skoro nie maj¹ dobrych powodów, ¿eby podaæ w w¹tpliwoœæ w³asne
pogl¹dy – zgodne przecie¿ z ich postêpowaniem – to dlaczego mieliby przystaæ
na stres zwi¹zany ze zmian¹?

Dane kwestionuj¹ce nasz¹ dotychczasow¹ postawê powoduj¹ powstanie dy-
sonansu poznawczego. Innymi s³owy, dowody wskazuj¹ce na to, ¿e nasze prze-
konania mog¹ byæ nieprawdziwe, mog¹ sk³oniæ nas do ich przemyœlenia. Istotne
dane s¹ œrodkiem potrzebnym zespo³owi badaczy do umo¿liwienia szkole lub
okrêgowi szkolnemu zmiany dotychczasowej praktyki. Pokazuje to rysunek 7.2.

Przypatrzmy siê teraz czterem g³ównym strategiom zarz¹dzania dysonan-
sem i zmieniania status quo.

Strategia 1. Po prostu przedstawcie dane

Czasami zaprezentowanie go³ych danych wystarczy, ¿eby przekonaæ ludzi
do potrzeby zmian. Uczysz na przyk³ad matematyki w szkole œredniej po³o¿o-
nej w ubogiej dzielnicy. Nauczyciele w tej szkole maj¹ wobec uczniów niskie
oczekiwania. Twoi koledzy uwa¿aj¹, ¿e od uczniów ¿yj¹cych w biedzie nie na-
le¿y oczekiwaæ, by wybrali kurs matematyki na poziomie wymaganym przez
wy¿sze uczelnie. Mo¿esz spróbowaæ przekonaæ ich do zmiany stanowiska, po-
kazuj¹c filmy fabularne o nauczycielach, których uczniowie, mimo ¿e pochodz¹
ze spo³ecznych nizin, osi¹gaj¹ dobre wyniki w nauce, albo demonstruj¹c im
dane z badañ nad skutecznoœci¹ specjalnego programu nauczania matematyki,
opracowanego w podobnej szkole. Dane mog¹ byæ tak mocne, ¿e twoi koledzy
z miejsca przyst¹pi¹ do zmiany metod nauczania i podwy¿sz¹ swoje oczekiwa-
nia.
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Teoria dysonansu poznawczego mówi, ¿e aby zredukowaæ stres, ludzie d¹¿¹
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zmian ich zdaniem korzystnych dla uczniów. Faktem jest, ¿e wielu nauczycieli
ma dobre powody, by p³yn¹ce od ich kolegów i prze³o¿onych wo³ania o zmianê
uznaæ za wezwanie do porzucenia tego, co dobrze s³u¿y uczniom, na rzecz
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¿e opieraj¹ siê takim ¿¹daniom.
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Rys. 7.1.
Pole si³y
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* L. Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford 1957, University of Stanford Press
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Wykorzystanie danych do przezwyciê¿enia uprzedzeñ
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tujemy, powiedzmy, o tworzeniu ci¹gów programowych lub dzieleniu uczniów
na grupy wed³ug zdolnoœci albo o nauczaniu metod¹ ca³oœciow¹ czy o metodach
utrzymania dyscypliny – liniê podzia³ów miêdzy nauczycielami wyznaczaj¹ ich
przekonania i przes¹dy. Nauczyciele z jednej strony frontu, powo³uj¹c siê na
badania, dowodz¹, ¿e istnieje lepszy sposób nauczania, a zmiana jest historycz-
nie nieunikniona. Ci z drugiej kontruj¹: „Wszystko to ju¿ widzieliœmy. A jeœli
siê poszuka, znajdzie siê badania na poparcie ka¿dego stanowiska”. Wybucha
wojna, do zmiany raczej nie dochodzi. Dzieje siê nawet gorzej – reformatorzy
kapituluj¹, zmêczeni i pozbawieni iluzji, ¿e cokolwiek da siê zrobiæ, a co najgor-
sze – wielu œwietnych nauczycieli porzuca zawód, bo doœwiadczenie im mówi,
¿e ¿adne innowacje ani zmiany nigdy nie bêd¹ zrealizowane.

Powinniœmy zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e pierwotn¹ przyczyn¹ niezmie-
niania przez ludzi pogl¹dów podczas takich debat jest niedostarczanie dowodów,
które pozwoli³yby im podejœæ krytycznie do w³asnych przekonañ (czytaj: uprze-
dzeñ). Skoro nie maj¹ dobrych powodów, ¿eby podaæ w w¹tpliwoœæ w³asne
pogl¹dy – zgodne przecie¿ z ich postêpowaniem – to dlaczego mieliby przystaæ
na stres zwi¹zany ze zmian¹?

Dane kwestionuj¹ce nasz¹ dotychczasow¹ postawê powoduj¹ powstanie dy-
sonansu poznawczego. Innymi s³owy, dowody wskazuj¹ce na to, ¿e nasze prze-
konania mog¹ byæ nieprawdziwe, mog¹ sk³oniæ nas do ich przemyœlenia. Istotne
dane s¹ œrodkiem potrzebnym zespo³owi badaczy do umo¿liwienia szkole lub
okrêgowi szkolnemu zmiany dotychczasowej praktyki. Pokazuje to rysunek 7.2.

Przypatrzmy siê teraz czterem g³ównym strategiom zarz¹dzania dysonan-
sem i zmieniania status quo.

Strategia 1. Po prostu przedstawcie dane

Czasami zaprezentowanie go³ych danych wystarczy, ¿eby przekonaæ ludzi
do potrzeby zmian. Uczysz na przyk³ad matematyki w szkole œredniej po³o¿o-
nej w ubogiej dzielnicy. Nauczyciele w tej szkole maj¹ wobec uczniów niskie
oczekiwania. Twoi koledzy uwa¿aj¹, ¿e od uczniów ¿yj¹cych w biedzie nie na-
le¿y oczekiwaæ, by wybrali kurs matematyki na poziomie wymaganym przez
wy¿sze uczelnie. Mo¿esz spróbowaæ przekonaæ ich do zmiany stanowiska, po-
kazuj¹c filmy fabularne o nauczycielach, których uczniowie, mimo ¿e pochodz¹
ze spo³ecznych nizin, osi¹gaj¹ dobre wyniki w nauce, albo demonstruj¹c im
dane z badañ nad skutecznoœci¹ specjalnego programu nauczania matematyki,
opracowanego w podobnej szkole. Dane mog¹ byæ tak mocne, ¿e twoi koledzy
z miejsca przyst¹pi¹ do zmiany metod nauczania i podwy¿sz¹ swoje oczekiwa-
nia.



76 7. Wykorzystanie badañ przez dzia³anie

Rys. 7.2.
Si³a pola pod wp³ywem istotnych danych
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Strategia 2. Uruchomcie program pilota¿owy

W szko³ach sprzyjaj¹cych WBPD zwykle du¿o siê dzieje. Dlatego, jeœli wnio-
ski z waszego przedsiêwziêcia badawczego s¹ obiecuj¹ce i wartoœciowe dla re-
formy szko³y, to chocia¿ wielu waszych kolegów pozostaje nieprzekonanych,
mo¿ecie prosiæ o zgodê na przeprowadzenie pilota¿owego wdro¿enia rezulta-
tów badania. Przygotowuj¹c wdro¿enie, trzeba usilnie siê staraæ, ¿eby grupa
dobrana do pilota¿u przypomina³a szko³ê jako ca³oœæ pod wzglêdem osi¹gniêæ
uczniów w nauce, proporcji p³ci, liczby godzin nauki itd. Plan pilota¿owego
wdro¿enia powinien k³aœæ silny nacisk na „badanie w trakcie”, czyli zbieranie
i ewaluacjê danych na bie¿¹co, i po zakoñczeniu pilota¿u.

Po¿ytkiem z pilota¿u jest i to, ¿e „notoryczni negatywiœci” nie bêd¹ mogli po-
krzy¿owaæ waszych planów. Bêdziecie iœæ do przodu wspólnie z tymi kolegami,
którzy chc¹ uczestniczyæ w przedsiêwziêciu. A je¿eli pilota¿ i dane z badania
przez dzia³anie potwierdz¹ wasz¹ tezê, wówczas i ludzie pocz¹tkowo niechêtni
zmianie nie bêd¹ mieli innego wyjœcia i zaakceptuj¹ wasze propozycje. Debata
zmieni siê z dyskusji o uprzedzeniach w dyskusjê o danych.

Strategia 3. Uruchomcie konkurencyjne programy pilota¿owe

W szkole, w której i teoretycznie, i praktycznie panuje atmosfera sprzyja-
j¹ca badaniom przez dzia³anie, a programy pilota¿owe s¹ przyjêt¹ form¹ eks-
perymentowania, WBPD z powodzeniem mog¹ odgrywaæ rolê mechanizmu
rozstrzygania i ukierunkowywania dyskusji. Przypuœæmy, ¿e w jakiejœ szkole
nauczyciele maj¹ sprzeczne opinie na temat nauki czytania. Jedni s¹ zwolen-
nikami metody ca³oœciowej, drudzy obstaj¹ przy metodzie analityczno-synte-
tycznej. Dyskutowaæ mogliby w nieskoñczonoœæ, nie dochodz¹c do wspólnego
stanowiska. A mo¿e zamiast ja³owej debaty przeprowadziæ dwa konkurencyjne
badania przez dzia³anie?
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Nale¿a³oby zacz¹æ od przyjêcia przez obie grupy tych samych kryteriów
osi¹gniêæ w nauce czytania. Potem jedna grupa, najlepiej jak potrafi, uczy swoj¹
metod¹ oraz zbiera dane, jak uczniowie wypadaj¹ w sprawdzianach opartych
na uzgodnionych kryteriach. Druga grupa robi to samo, stosuj¹c metodê konku-
rencyjn¹. Co mo¿e siê wydarzyæ?
• Metoda analityczno-syntetyczna doprowadzi do lepszych wyników. W takiej

sytuacji od zwolenników metody ca³oœciowej nale¿y oczekiwaæ, ¿e opowie-
dz¹ siê za metod¹ przynosz¹c¹ uczniom wiêksze korzyœci.

• Lepsza oka¿e siê metoda ca³oœciowa, a wtedy zwolennicy metody anali-
tyczno-syntetycznej powinni na jej rzecz porzuciæ swoj¹.

• Najgorzej, gdyby okaza³o siê, ¿e porównanie wyników nie wykaza³o wystar-
czaj¹cej ró¿nicy. Znaczy³oby to, ¿e byæ mo¿e nie ma jak dot¹d definitywnej
odpowiedzi, która metoda jest lepsza, i w takim razie nale¿y dopuœciæ obie.
Niezale¿nie od wyniku eksperymentu, dalsza dyskusja dotyczyæ bêdzie da-

nych, a nie uprzedzeñ, a tym samym pos³u¿y kszta³towaniu atmosfery wzajem-
nego szacunku i profesjonalizmu.

Pracowaliœmy w pewnym bardzo dobrym gimnazjum, w którym nauczy-
ciele ugrzêŸli w dyskusji na temat dzielenia uczniów na ci¹gi programowe. Prze-
prowadzono badanie pilota¿owe i zebrano dane, które nie wykaza³y ró¿nicy
w osi¹gniêciach uczniów dzielonych i niedzielonych. Dosz³o wtedy do cieka-
wego zdarzenia. Ci¹gi programowe stosowano w tej szkole od ponad æwieræwie-
cza z poparciem starszych nauczycieli. Wszyscy pedagodzy – i starzy, i m³odzi
– ¿ywili do siebie ogromny szacunek. Kiedy badanie niczego nie rozstrzygnê³o,
starsi nauczyciele, od lat broni¹cy systemu ci¹gów, ust¹pili, mówi¹c: „Przez dwa-
dzieœcia piêæ lat pracowaliœmy na nasz sposób. Teraz chcielibyœmy spróbowaæ
czegoœ innego”. Aczkolwiek nie nale¿y spodziewaæ siê takiej reakcji w ka¿dej
szkole, to uznaæ j¹ mo¿na za przyk³ad tego, co dzieje siê w szkole, w której
panuje kultura zawodowego szacunku i równoœci.

Strategia 4. Wykorzystajcie badanie

Zespó³ WBPD dzia³a jako badawcza delegatura rady pedagogicznej (lub
mniejszej jednostki, na przyk³ad sekcji nauczycieli danego przedmiotu lub da-
nej klasy), która wspólnie z deleguj¹cymi d¹¿y do doskonalenia szko³y. Na tê
strategiê sk³adaj¹ siê cztery fazy:
A. Okreœlenie problemu. Wykorzystuj¹c sposoby omówione w rozdziale 3. lub

inne strategie podejmowania decyzji, kadra pedagogiczna szko³y (lub innych
jednostek) rozpoznaje problemy wa¿ne, zdaniem wszystkich, dla doskona-
lenia szko³y.

B. Analiza problemu. Zespó³ WBPD przeprowadza studium powy¿szych pro-
blemów. Jego celem jest uzyskanie mo¿liwie pe³nej wiedzy na ich temat – np.
tego, jak¹ maj¹ postaæ w waszym lokalnym kontekœcie.
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C. Opracowanie listy dzia³añ. Po przedstawieniu przez zespó³ raportu z analizy
problemu wiêksza grupa zainteresowanych (na przyk³ad ca³a rada pedago-
giczna) opracowuje listê mo¿liwych sposobów jego rozwi¹zania, staraj¹c siê,
by by³a jak najd³u¿sza. Skuteczne tu bêdzie u¿ycie techniki burzy mózgów.
Mo¿na te¿ zebraæ przyk³ady rozwi¹zañ tego problemu w innych szko³ach.

D. Objaœnienie kolejnych propozycji rozwi¹zania problemu. Grupa robocza
przygotowuje na arkuszach (na tyle du¿ych, by pokry³y œciany pokoju) wy-
kresy pola si³y dla ka¿dej propozycji (rys. 7.3.). W górnej czêœci arkusza znaj-
duje siê zwiêz³e omówienie pomys³ów. Nale¿y przeznaczyæ nieco czasu na
pe³ne wyjaœnienie ich ka¿demu, kto o to poprosi. Wyjaœnienie, a nie przedys-
kutowanie. W tym momencie nie chodzi o debatê, a jedynie o sprecyzowanie
poszczególnych propozycji.
Nastêpnie dane z badania wykorzystuje siê do wype³nienia rubryk arkusza.

Przes³anki obiecuj¹ce sukces przedsiêwziêcia wpisywane s¹ jako „si³y za”, dane
wskazuj¹ce na trudnoœci wpisujemy jako „si³y przeciw”. Kiedy wszystkie arkusze
zostan¹ wype³nione, grupa zobaczy wyraŸnie, dla których propozycji zebrano
najwiêcej dowodów, a dla których najmniej.

Czasami mo¿e siê okazaæ, ¿e nie obêdzie siê bez dodatkowego badania i ¿e
zespó³ WBPD musi podj¹æ siê zebrania nowych danych. Kiedy ju¿ wszyscy s¹
zdania, ¿e dane wystarcz¹ do podjêcia decyzji, zatwierdzaj¹ któr¹œ propozycjê
dzia³añ – oby tê, która ma najmocniejsze oparcie w wynikach badania.

Uczniowie potrafi¹ tworzyæ w³asny tekst
Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Nasza szko³a osi¹ga³a najs³absze wyniki w czê-
œci humanistycznej egzaminu, zw³aszcza w dziale: tworzenie w³asnego tekstu. Wycho-
wawcy otrzymali tak¿e sygna³y od uczniów i rodziców dotycz¹ce tej kwestii. Nauczyciele
jêzyka polskiego obserwowali u uczniów koñcz¹cych szko³ê podstawow¹ doœæ niskie kom-
petencje w tym zakresie.

Zbieranie danych
• Analiza raportu Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w £odzi po egzaminie gimnazjal-

nym w roku 2002/2003.
• Stan pocz¹tkowy zbadaliœmy równie¿, analizuj¹c dokumentacjê oraz obserwuj¹c kom-

petencje uczniów w zakresie samodzielnego pisania d³u¿szych wypracowañ. Zauwa-
¿yliœmy, ¿e uczniowie pisali w ci¹gu roku szkolnego oko³o siedemiu d³u¿szych prac
pisemnych. Liczba ta wyda³a nam siê zbyt ma³a.

• Analizuj¹c dokumentacjê biblioteki szkolnej, stwierdziliœmy, ¿e nie zadowala nas liczba
uczniów systematycznie korzystaj¹cych z jej zbiorów.

Podjête dzia³ania
• Dzia³alnoœæ gazetki szkolnej (powo³anie nowego zespo³u redakcyjnego, regularnie

odbywaj¹ siê spotkania zespo³u redakcyjnego).
• Nauczyciele poszczególnych przedmiotów anga¿uj¹ siê w redagowanie gazetki szkol-

nej.
• Funkcjonowanie ko³a polonistycznego (opracowanie atrakcyjnego programu dzia³al-

noœci ko³a).
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metod¹ oraz zbiera dane, jak uczniowie wypadaj¹ w sprawdzianach opartych
na uzgodnionych kryteriach. Druga grupa robi to samo, stosuj¹c metodê konku-
rencyjn¹. Co mo¿e siê wydarzyæ?
• Metoda analityczno-syntetyczna doprowadzi do lepszych wyników. W takiej

sytuacji od zwolenników metody ca³oœciowej nale¿y oczekiwaæ, ¿e opowie-
dz¹ siê za metod¹ przynosz¹c¹ uczniom wiêksze korzyœci.

• Lepsza oka¿e siê metoda ca³oœciowa, a wtedy zwolennicy metody anali-
tyczno-syntetycznej powinni na jej rzecz porzuciæ swoj¹.

• Najgorzej, gdyby okaza³o siê, ¿e porównanie wyników nie wykaza³o wystar-
czaj¹cej ró¿nicy. Znaczy³oby to, ¿e byæ mo¿e nie ma jak dot¹d definitywnej
odpowiedzi, która metoda jest lepsza, i w takim razie nale¿y dopuœciæ obie.
Niezale¿nie od wyniku eksperymentu, dalsza dyskusja dotyczyæ bêdzie da-

nych, a nie uprzedzeñ, a tym samym pos³u¿y kszta³towaniu atmosfery wzajem-
nego szacunku i profesjonalizmu.

Pracowaliœmy w pewnym bardzo dobrym gimnazjum, w którym nauczy-
ciele ugrzêŸli w dyskusji na temat dzielenia uczniów na ci¹gi programowe. Prze-
prowadzono badanie pilota¿owe i zebrano dane, które nie wykaza³y ró¿nicy
w osi¹gniêciach uczniów dzielonych i niedzielonych. Dosz³o wtedy do cieka-
wego zdarzenia. Ci¹gi programowe stosowano w tej szkole od ponad æwieræwie-
cza z poparciem starszych nauczycieli. Wszyscy pedagodzy – i starzy, i m³odzi
– ¿ywili do siebie ogromny szacunek. Kiedy badanie niczego nie rozstrzygnê³o,
starsi nauczyciele, od lat broni¹cy systemu ci¹gów, ust¹pili, mówi¹c: „Przez dwa-
dzieœcia piêæ lat pracowaliœmy na nasz sposób. Teraz chcielibyœmy spróbowaæ
czegoœ innego”. Aczkolwiek nie nale¿y spodziewaæ siê takiej reakcji w ka¿dej
szkole, to uznaæ j¹ mo¿na za przyk³ad tego, co dzieje siê w szkole, w której
panuje kultura zawodowego szacunku i równoœci.

Strategia 4. Wykorzystajcie badanie

Zespó³ WBPD dzia³a jako badawcza delegatura rady pedagogicznej (lub
mniejszej jednostki, na przyk³ad sekcji nauczycieli danego przedmiotu lub da-
nej klasy), która wspólnie z deleguj¹cymi d¹¿y do doskonalenia szko³y. Na tê
strategiê sk³adaj¹ siê cztery fazy:
A. Okreœlenie problemu. Wykorzystuj¹c sposoby omówione w rozdziale 3. lub

inne strategie podejmowania decyzji, kadra pedagogiczna szko³y (lub innych
jednostek) rozpoznaje problemy wa¿ne, zdaniem wszystkich, dla doskona-
lenia szko³y.

B. Analiza problemu. Zespó³ WBPD przeprowadza studium powy¿szych pro-
blemów. Jego celem jest uzyskanie mo¿liwie pe³nej wiedzy na ich temat – np.
tego, jak¹ maj¹ postaæ w waszym lokalnym kontekœcie.
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C. Opracowanie listy dzia³añ. Po przedstawieniu przez zespó³ raportu z analizy
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by by³a jak najd³u¿sza. Skuteczne tu bêdzie u¿ycie techniki burzy mózgów.
Mo¿na te¿ zebraæ przyk³ady rozwi¹zañ tego problemu w innych szko³ach.

D. Objaœnienie kolejnych propozycji rozwi¹zania problemu. Grupa robocza
przygotowuje na arkuszach (na tyle du¿ych, by pokry³y œciany pokoju) wy-
kresy pola si³y dla ka¿dej propozycji (rys. 7.3.). W górnej czêœci arkusza znaj-
duje siê zwiêz³e omówienie pomys³ów. Nale¿y przeznaczyæ nieco czasu na
pe³ne wyjaœnienie ich ka¿demu, kto o to poprosi. Wyjaœnienie, a nie przedys-
kutowanie. W tym momencie nie chodzi o debatê, a jedynie o sprecyzowanie
poszczególnych propozycji.
Nastêpnie dane z badania wykorzystuje siê do wype³nienia rubryk arkusza.

Przes³anki obiecuj¹ce sukces przedsiêwziêcia wpisywane s¹ jako „si³y za”, dane
wskazuj¹ce na trudnoœci wpisujemy jako „si³y przeciw”. Kiedy wszystkie arkusze
zostan¹ wype³nione, grupa zobaczy wyraŸnie, dla których propozycji zebrano
najwiêcej dowodów, a dla których najmniej.

Czasami mo¿e siê okazaæ, ¿e nie obêdzie siê bez dodatkowego badania i ¿e
zespó³ WBPD musi podj¹æ siê zebrania nowych danych. Kiedy ju¿ wszyscy s¹
zdania, ¿e dane wystarcz¹ do podjêcia decyzji, zatwierdzaj¹ któr¹œ propozycjê
dzia³añ – oby tê, która ma najmocniejsze oparcie w wynikach badania.

Uczniowie potrafi¹ tworzyæ w³asny tekst
Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Nasza szko³a osi¹ga³a najs³absze wyniki w czê-
œci humanistycznej egzaminu, zw³aszcza w dziale: tworzenie w³asnego tekstu. Wycho-
wawcy otrzymali tak¿e sygna³y od uczniów i rodziców dotycz¹ce tej kwestii. Nauczyciele
jêzyka polskiego obserwowali u uczniów koñcz¹cych szko³ê podstawow¹ doœæ niskie kom-
petencje w tym zakresie.

Zbieranie danych
• Analiza raportu Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w £odzi po egzaminie gimnazjal-

nym w roku 2002/2003.
• Stan pocz¹tkowy zbadaliœmy równie¿, analizuj¹c dokumentacjê oraz obserwuj¹c kom-

petencje uczniów w zakresie samodzielnego pisania d³u¿szych wypracowañ. Zauwa-
¿yliœmy, ¿e uczniowie pisali w ci¹gu roku szkolnego oko³o siedemiu d³u¿szych prac
pisemnych. Liczba ta wyda³a nam siê zbyt ma³a.

• Analizuj¹c dokumentacjê biblioteki szkolnej, stwierdziliœmy, ¿e nie zadowala nas liczba
uczniów systematycznie korzystaj¹cych z jej zbiorów.

Podjête dzia³ania
• Dzia³alnoœæ gazetki szkolnej (powo³anie nowego zespo³u redakcyjnego, regularnie

odbywaj¹ siê spotkania zespo³u redakcyjnego).
• Nauczyciele poszczególnych przedmiotów anga¿uj¹ siê w redagowanie gazetki szkol-

nej.
• Funkcjonowanie ko³a polonistycznego (opracowanie atrakcyjnego programu dzia³al-

noœci ko³a).
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• Organizowanie szkolnych konkursów polonistycznych, opracowanie harmonogramu
oraz regulaminów konkursów szkolnych.

• Dzia³alnoœæ biblioteki szkolnej (lekcje biblioteczne w ka¿dej klasie, rozpropagowanie
konkursu czytelniczego odbywaj¹cego siê we wspó³pracy z bibliotek¹ gminn¹).

Efekty
• 70% uczniów ka¿dej klasy uzyskuje oceny pozytywne z wypowiedzi pisemnej.
• Nie zmniejsza siê liczba uczniów uczestnicz¹cych w zajêciach ko³a polonistycznego

(12 osób).
• Ka¿da klasa jest reprezentowana przez uczniów w polonistycznych konkursach szkol-

nych.
• Uczniowie pisz¹ przynajmniej jedn¹ samodzieln¹ pracê pisemn¹ w miesi¹cu (5 prac

w semestrze).
• 70% uczniów systematycznie korzysta z biblioteki szkolnej.
• Obserwuj¹c dzienniki zajêæ dodatkowych, mo¿emy stwierdziæ, ¿e liczba uczniów sys-

tematycznie uczestnicz¹cych w pracy zespo³u redakcyjnego wynosi ok. 10 osób.
• Na podstawie obserwacji i protoko³ów mo¿emy stwierdziæ, ¿e w szkole przeprowa-

dzono wiele konkursów polonistycznych: ortograficzny, recytatorski, dla recenzentów,
filmowy, wiedzy humanistycznej „Myœlê, wiêc jestem”. By³y to konkursy wewn¹trzsz-
kolne.

• Na podstawie analizy dokumentacji biblioteki mo¿emy stwierdziæ, ¿e we wrzeœniu
i paŸdzierniku 2003 r. z biblioteki szkolnej korzysta³o 77% uczniów naszej szko³y,
a w kwietniu i maju 2004 r. 98%.

Publiczne Gimnazjum we Wróblewie, SUS
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* * *

Które podejœcie do planowania dzia³añ najlepiej wybraæ w waszym przy-
padku, zale¿y wy³¹cznie od kultury waszej szko³y. Proces wprowadzania zmian
musi byæ dopasowany do lokalnego kontekstu.
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Rysunek 7.3.
Arkusz analizy pola si³y
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K iedy kupujemy komputer, często znajduje się na nim naklejka 
z napisem Intel inside, która informuje nas o tym, że w środku 
umieszczono konkretny procesor. Choć większość z nas może nie 

do końca zdawać sobie sprawę z tego, co to oznacza, naklejka ta peł-
ni funkcję stempla upewniającego nas, że sprzęt, który wybraliśmy, jest 
wysokiej jakości i będzie dobrze działał. Konkretnie zaś odnosi się do 
procesora, czyli „mózgu” znajdującego się w komputerze, który odpo-
wiada za efektywność funkcjonowania oprogramowania i innych czę-
ści sprzętu tworzących całość urządzenia. W wielu przypadkach nasze 
szkoły kładą nacisk na „oprogramowanie” (realizację rozmaitych progra-
mów) i „sprzęt” (budynki, zasoby), zamiast na „procesor” (podstawowe 
cechy, które sprawiają, że szkoły odnoszą sukces). „Oprogramowanie” 
i „sprzęt” pozostają istotnymi narzędziami marketingu kształcenia uży-
wanymi przez polityków i dyrektorów placówek edukacyjnych, stanowią 
też nasz ulubiony temat dyskusji. Jeśli zadamy pytania dotyczące liczeb-
ności klas, podziału uczniów danej klasy na grupy, wynagrodzeń i finan-
sowania, różnorodności środowisk uczenia się i warunków lokalowych, 
programu nauczania czy oceniania, wynikła z tego dyskusja, choć nie 
będzie miała końca, stanie się arcyciekawa. Jednak żadna z wymienio-
nych kwestii nie jest podstawową cechą skutecznej edukacji szkolnej.

Niniejsza książka opowiada właśnie o tych podstawowych cechach 
– o znajdującym się w środku komputera procesorze. Nie omawia 
„oprogramowania” ani „sprzętu” potrzebnych w edukacji szkolnej; za-
miast tego stara się określić, jakie jej cechy rzeczywiście zmieniają 
sposób uczenia się uczniów. Chodzi tu o elementy wpływające na „prze-
twarzanie danych” i sprawiające, że uczenie się staje się widoczne – aby 
w efekcie można było powiedzieć o szkole, że zachodzi w niej widoczne 
uczenie się i opatrzeć ją naklejką Visible Learning Inside.

„Widoczność” uczenia się odnosi się przede wszystkim do unaocznie-
nia nauczycielom uczenia się uczniów przy jednoznacznym określeniu 
kwestii, które wywierają widoczny wpływ na to, jak uczniowie się uczą. 
Dotyczy także uzmysłowienia wszystkim w szkole ich siły oddziaływa-
nia na zachodzące tu uczenie się (uczniów, nauczycieli i szkolnych li-
derów). „Widoczność” odnosi się również do unaocznienia nauczania 
uczniom – pozwoli im to stać się własnymi nauczycielami, co stanowi 
fundament uczenia się przez całe życie i samoregulacji oraz entuzjazmu 
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wobec uczenia się, który tak bardzo chcemy im zaszczepić. Natomiast 
„uczenie się” odnosi się do tego, jak podchodzimy do wiedzy i rozumie-
nia oraz do działań związanych z uczeniem się uczniów. Motywem stale 
przewijającym się w tej książce jest potrzeba stawiania uczenia się na 
pierwszym miejscu i myślenia o nauczaniu przede wszystkim poprzez 
to, jaka jest jego siła oddziaływania na uczenie się uczniów.

Przytaczane w tej książce argumenty opierają się na dowodach zawar-
tych w Visible Learning, ale niniejsza publikacja nie stanowi wyłącznie 
streszczenia poprzedniej. Visible Learning opierała się na ponad 800 me-
taanalizach obejmujących 50 000 publikacji naukowych, dotyczących 
około 150 000 wielkości efektu i około 240 milionów uczniów (w roz-
dziale 2 znajduje się omówienie tych dowodów). Ponad 100 dalszych 
metaanaliz, przeprowadzonych już po wydaniu Visible Learning, zna-
lazło się w załączniku B do niniejszej książki – nie zmieniły one jednak 
głównych wniosków zawartych w obu publikacjach.

Książka ta rozwija największe może odkrycie związane z dowodami za-
wartymi w Visible Learning, czyli fakt, że praktycznie każde działanie 
edukacyjne może wpłynąć na uczenie się uczniów. Ilustracja 1.1 pokazu-
je ogólny rozkład wszystkich wielkości efektu z każdej z ponad 800 me-
taanaliz przywołanych w Visible Learning. Na osi „y” umieszczono liczbę 
działań edukacyjnych wywierających wpływ w poszczególnych katego-
riach, podczas gdy oś „x” ukazuje dane wielkości efektu. Każda wielkość 
efektu powyżej 0 oznacza, że działanie edukacyjne wpłynęło pozytyw-
nie na osiągnięcia. Średnia wielkość efektu wynosi 0,40, a wykres uka-
zuje niemal normalną krzywą rozkładu – oznacza to, że występuje tyle 
samo wpływów na osiągnięcia powyżej i poniżej średniej.

Najważniejszy wniosek, jaki można wysnuć z ilustracji 1.1, brzmi: 
„wszystko działa”: jeśli kryterium skuteczności jest „zwiększenie osią-
gnięć”, 95% wszystkich wielkości efektu w edukacji jest dodatnich. Jeśli 
nauczyciele mówią, że mają dużą siłę oddziaływania na osiągnięcia lub 
jeśli twierdzi się to samo na temat danej polityki edukacyjnej, to są to 
zapewnienia mało odkrywcze, ponieważ praktycznie wszystko daje taki 
skutek – poprzeczkę określającą to, „co skuteczne” w nauczaniu i ucze-
niu się, bardzo często (niesłusznie) ustawia się na „0”.

Stawiając poprzeczkę na poziomie „0”, nie dziwmy się, że każdy nauczyciel 
twierdzi, że ma dużą siłę oddziaływania, że możemy znaleźć tyle odpo-
wiedzi na pytanie, jak zwiększyć osiągnięcia, że istnieją dowody na to, że 
postępy czyni każdy uczeń, że nie występują nauczyciele plasujący się po-
niżej średniej. Ustawienie poprzeczki na „0” oznacza, że w naszym syste-
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Ilustracja 1.1. rozkład wielkości efektu we wszystkich m
etaanalizach
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mie edukacyjnym nie trzeba wprowadzać żadnych zmian! Potrzebujemy 
tylko więcej tego, co już i tak mamy – pieniędzy, zasobów, nauczycieli na 
jednego ucznia… Uważam jednak, że takie podejście jest błędne.

Poprzeczka na poziomie wielkości efektu d=0,0 zawieszona jest tak nisko, 
że staje się to niebezpieczne2. Musimy być bardziej wymagający. Aby dane 
działanie edukacyjne można było uznać za wartościowe, musi przyczynić 
się do poprawy uczenia się co najmniej o średnią wartość, czyli o wielkość 
efektu wynoszącą minimum 0,40. Tę wielkość efektu (d=0,40) określiłem 
w Visible Learning mianem punktu krytycznego (ang. hinge point, h-po-
int), pozwalającego ustalić, co jest, a co nie jest efektywne.

wielkość eFektu

Wielkość efektu to użyteczna metoda porównywania wyników uzyska-
nych przy wykorzystaniu różnorodnych metod (takich jak testy stan-
daryzowane, testy przygotowywane przez nauczycieli, prace uczniów) 
lub wyników uzyskanych w różnym czasie czy od różnych grup przy 
pomocy skali, która umożliwia różnorodne porównania, niezależne od 
oryginalnej punktacji testów (np. bez względu na to, czy możliwe było 
otrzymanie maksymalnie 10 czy 100 punktów), od dziedziny, której 
dotyczą, oraz czasu ich przeprowadzenia. Ta właśnie niezależna ska-
la jest jednym z głównych czynników przesądzających o atrakcyjności 
metody wielkości efektu, ponieważ pozwala na porównywanie różnych 
czynników oddziałujących na osiągnięcia uczniów. Bardziej szczegółowe 
informacje na temat metodologicznych problemów wyliczania wielko-
ści efektu dostępne są w wielu źródłach, m.in.: glass, Mcgaw i Smith 
(1981), Hattie, Rogers i Swaminathan (2011), Hedges i Olkin (1985), 
Lipsey i Wilson (2011) oraz Schagen i Hodgen (2009).

Połowa działań, które wpływają na osiągnięcia, plasuje się ponad tym 
punktem krytycznym – to rzeczywiste odkrycie, a nie tylko pobożne 
życzenie. Oznacza to, że mniej więcej połowa tego, co robimy w odnie-
sieniu do wszystkich uczniów, osiąga wielkość efektu wynoszącą więcej 
niż 0,40. Około połowa uczniów uczęszcza do klas, które osiągają co 
najmniej d=0,40, pozostali natomiast uczą się w klasach, które uzyskują 
niższą wielkość efektu. W Visible Learning wyjaśniałem, jakie czynniki 

2 d stanowi skróconą formę zapisu terminu „wielkość efektu”.
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umożliwiają osiągnięcie siły oddziaływania przekraczającej punkt kry-
tyczny 0,40; niniejsza książka ma na celu przełożenie tego wyjaśnienia 
na konkretną wiedzę, którą nauczyciele, uczniowie i szkoły będą mogli 
zastosować w praktyce nauczania i uczenia się. 

efekty szkolnej edukacji

Książka ta skupia się na osiągnięciach, jednak od naszych szkół wymaga-
my o wiele więcej. Przywiązywanie zbyt wielkiej wagi do osiągnięć może 
prowadzić do przeoczenia znacznej części tego, co uczniowie wiedzą, 
potrafią i co jest dla nich ważne. Wielu uczniów bardzo lubi przyswajać 
wiedzę oraz zdobywać umiejętności i – niezależnie od szkoły – może 
poświęcać całe godziny na uzyskiwanie jak najlepszych wyników w róż-
nych dziedzinach (chodzi tu zarówno o działania akceptowane, jak i nie-
akceptowane społecznie), uwielbia ponadto czuć ten dreszczyk emocji, 
jaki zapewnia im uczenie się (chodzi tu o kwestie takie jak: krytyka, 
błędne posunięcia czy odkrywanie końcowych wyników). Jednym z naj-
ważniejszych odkryć dla mnie jako ojca było twierdzenie Levina, Belfiel-
da, Muenninga i Rouse (2006), że czynnikiem, który pozwala najlepiej 
przewidzieć, kto w przyszłości będzie zdrowy, zamożny i szczęśliwy, są 
nie osiągnięcia szkolne, ale długość kształcenia. Zatrzymanie młodych 
ludzi w systemie kształcenia jest wysoce pożądanym skutkiem eduka-
cji, a fakt, że wiele osób decyzję o odejściu ze szkoły podejmuje mię-
dzy 11 a 15 rokiem życia, oznacza, że doświadczenia związane ze szkołą 
i uczeniem się w tym okresie powinny być jak najbardziej owocne, pełne 
wyzwań i angażujące w pracę, tak aby maksymalnie zwiększyć szansę na 
pozostanie tych uczniów w szkole.

Levin i inni (2006) obliczyli, że osoby, które rzuciły szkołę średnią, za-
rabiają średnio 23 000 dolarów amerykańskich rocznie, podczas gdy 
absolwenci tych szkół zarabiają o 48% więcej, osoby, które rozpoczę-
ły studia – o 78% więcej, natomiast osoby, które studia ukończyły – aż 
o 346% więcej. Absolwenci szkół średnich żyją 6–9 lat dłużej niż oso-
by, które zrezygnowały z edukacji na tym etapie, mają ponadto mniej 
problemów zdrowotnych, prawdopodobieństwo, że będą zaangażowani 
w działalność przestępczą, jest w ich przypadku o 10–20% niższe, a że 
będą na zasiłku dla bezrobotnych – niższe aż o 20–40%. Te „koszty” 
znacznie przekraczają koszty działań edukacyjnych, które wydają się 
najefektywniejsze. Fakt, że obywatele kończą szkołę średnią, oznacza 
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dla państwa zwiększenie wpływów z podatków, zmniejszenie wydatków 
na służbę zdrowia, sądownictwo karne i pomoc socjalną oraz unaocznia 
zasadność zapewniania uczniom odpowiednich szans i możliwości, by 
mogli w dorosłym życiu cieszyć się korzyściami płynącymi z lepszych 
zarobków, zdrowia i poczucia szczęścia. 

To, czy cele edukacji i kształcenia szkolnego powinny obejmować coś 
więcej niż przyrost wiedzy i umiejętności, jest przedmiotem rozważań 
od zarania dziejów: od czasów Platona i jego poprzedników, przez Rous- 
seau, aż po myślicieli współczesnych. Wśród najważniejszych celów 
oświaty znajduje się rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia. 
Dzięki temu obywatele będą stawiali sobie wyzwania – zarówno zwią-
zane z rozwojem intelektualnym, jak i osobistym – i staną się aktywny-
mi, kompetentnymi i krytycznie oceniającymi sytuację mieszkańcami 
złożonego świata. To krytyczne myślenie powinno obejmować: ocenę 
kwestii politycznych wpływających na daną społeczność i kraj, jak i na 
cały świat;  umiejętność analizy, refleksji i argumentacji z odniesieniem 
do historii i tradycji oraz z zachowaniem szacunku do siebie i innych; 
troskę o życie, zdrowie i dobro własne i innych oraz umiejętność wy-
obrażenia sobie i przemyślenia, co jest „dobre” dla mnie samego, a co dla 
innych (patrz Nussbaum, 2010). Nauka w szkole powinna mieć ogrom-
ny wpływ nie tylko na pogłębienie wiedzy i rozumienia, ale także na 
doskonalenie charakteru i kształtowanie postaw: intelektualnych, mo-
ralnych, obywatelskich oraz poczucia odpowiedzialności za swoje czyny 
(Shields, 2011).

Krytycznej oceny należy oczekiwać od szkolnych liderów. Związa-
ne z nią umiejętności wymagają, by pedagodzy rozwijali u uczniów 
zdolność postrzegania świata z punktu widzenia innych, rozumie-
nia ludzkich słabości i przypadków niesprawiedliwości oraz rozwija-
nia współpracy z innymi. Wymaga to od nauczycieli, by wzmacniali 
w uczniach troskę o siebie i innych, by przekazywali im znaczenie fak-
tów w walce ze stereotypami i wąskimi horyzontami myślowymi, by 
zachęcali ich do przyjmowania odpowiedzialności za swoje działa-
nia i decyzje oraz z zaangażowaniem promowali krytyczne myślenie 
i wartość różnicy zdań. Wszystko to jest zależne od wiedzy związanej 
z daną dziedziną: dociekanie i krytyczna analiza nie mogą funkcjo-
nować w oderwaniu od tego, co wiemy. Krytyczna analiza to termin 
stanowiący rdzeń niniejszej książki – w szczególności dlatego, że na-
uczyciele i dyrektorzy muszą być w stanie poddać takiej ocenie swoją 
siłę oddziaływania na uczniów.
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omówienie rozdziałów

Podstawowa teza tej książki zakłada, że istnieje „praktyka” nauczania. 
Świadomie użyłem tu właśnie słowa „praktyka”, a nie „teoria” nauczania, 
ponieważ nie istnieje jeden, niezmienny przepis na nauczanie oddziału-
jące z największą siłą na uczenie się uczniów, nie istnieją też stałe zasa-
dy, które można by stosować do każdej sytuacji uczenia się i wszystkich 
uczniów. Istnieją jednak praktyki, o których wiemy, że są skuteczne, 
oraz wiele takich, o których wiemy, że skuteczne nie są. Teorie służą 
jako narzędzia do syntezy pojęć, jednak nauczyciele zbyt często myślą, 
że narzucają one konkretne działania, nawet jeśli nie ma dowodów na 
skuteczność ich założeń (w takim przypadku trwanie przy nich pozo-
staje wyłącznie kwestią wiary). Pośpieszne wyciąganie wniosków przez 
nauczycieli stanowi poważną przeszkodę, by wielu uczniów mogło się 
uczyć skuteczniej. Dowody na siłę oddziaływania lub jej brak mogą wy-
magać od nauczycieli, by zmodyfikowali lub zupełnie zmienili teorie, 
według których nauczają. Praktyka natomiast zakłada sposób myślenia 
i działania, a w szczególności ciągłego uczenia się, który wynika ze świa-
domej pracy nauczycielskiej.

Struktura niniejszej książki odzwierciedla główne idee zawarte w Visi-
ble Learning, zostały one jednak zaprezentowane w formie sekwencji 
decyzji, które nauczyciele powinni regularnie podejmować. Chodzi tu 
o przygotowywanie, rozpoczynanie, przeprowadzanie i kończenie danej 
lekcji lub cyklu lekcji. Celem tej sekwencji nie jest jednak sugerowanie, 
że istnieje prosty zestaw kolejnych decyzji do podjęcia – są to wytycze 
pokazujące sposob myślenia – ramy myślenia – to stanowi tu najważ-
niejszy przekaz.

Pierwsza część praktyki nauczania obejmuje najważniejsze ramy my-
ślenia, które są niezbędne w przypadku szkolnych liderów. Źródło tych 
pomysłów jest przedstawione w rozdziale 2, bardziej szczegółowo oma-
wiam je w rozdziale 3, wracam też do niego w rozdziale ostatnim, czy-
li 9. Drugą część tej praktyki stanowią różne fazy interakcji pomiędzy 
nauczycielem a uczniami na lekcji – każdej z nich poświęcam osobny 
rozdział. Są to:

 — przygotowanie lekcji (rozdział 4),
 — rozpoczynanie lekcji (rozdział 5),
 — przebieg lekcji – uczenie się (rozdział 6),
 — przebieg lekcji – miejsce informacji zwrotnej (rozdział 7),
 — zakończenie lekcji (rozdział 8).
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Ilustracja 1.2 przedstawia najważniejsze zasady zawarte w tej książce. 
Zdaję sobie sprawę, że momentami może się wydawać, iż treść jest nie-
co zbyt „gęsta”, że wszystkiego jest „za dużo”, ale przecież nasze przed-
sięwzięcie nauczania i uczenia się nigdy nie jest proste. Główne idee 
przedstawione na ilustracji 1.2 rozwijam w kolejnych rozdziałach, mogą 
więc posłużyć jako wytyczne porządkujące ich treść, natomiast zada-
niem poszczególnych rozdziałów jest przekonanie czytelnika, że z okre-
ślonego podejścia płyną konkretne korzyści.

W każdym rozdziale umieściłem listę kontrolną, przy pomocy której 
szkoły mogą ocenić, czy zachodzi w nich widoczne uczenie się. Lista ta 
ma być nie tylko zbiorem pytań, na które wystarczy odpowiedzieć „tak” 
lub „nie”, ale wytycznymi służącymi do stawiania pytań dotyczących tego, 
czy i w jakim stopniu szkoła zdaje sobie sprawę ze swojej siły oddziały-
wania na uczniów, oraz próbami udzielania na nie odpowiedzi. Atul 
Gawande (2009) szczegółowo opisał wagę takich list kontrolnych – naj-
częściej wykorzystywanych w branży lotniczej, a w jego przypadku do-
stosowanych do potrzeb medycyny. Pokazuje on, w jaki sposób listy te 
mogą pomóc osiągnąć równowagę pomiędzy specjalistycznymi umiejęt-
nościami a współpracą w ramach grupy. Zwraca uwagę, że choć więk-
szość chirurgów niechętnie korzysta z list kontrolnych (uważając je za 
zbyt ograniczające i nieprofesjonalne), ponad 90% tych samych specja-
listów wymagałoby użycia takich właśnie list w sytuacji, gdyby pod nóż 
miał iść członek ich rodziny. W tej książce zawarte w listach zestawy py-
tań mają trzy cele: upewnienie się, że nie pominięto decydujących kwestii, 
ukierunkowanie dyskusji, jakie wywiązują się w pokoju nauczycielskim, 
oraz dostarczenie wytycznych do zbadania, czy w szkole odbywa się od-
powiednia ewaluacja. Michael Scriven (2005) także od wielu lat namawia 
do wykorzystywania list kontrolnych. Rozróżnił wiele ich rodzajów – listy 
długie i szczegółowe, listy sekwencyjne, diagramy przepływu oraz, co dla 
nas najprzydatniejsze, listy wartościujące. To właśnie te ostatnie zamiesz-
czone są w każdym z rozdziałów niniejszej książki. Są to listy składające 
się z zestawu kryteriów, z których każde można wziąć pod uwagę; oso-
by przeglądające dowody dla poszczególnych kryteriów mogą następnie 
podjąć decyzję dotyczącą ich wartości i znaczenia (więcej przykładów list 
kontrolnych znaleźć można na stronie: www.wmich.edu/evalctr/check- 
lists). Listy kontrolne znajdujące się w każdym rozdziale zakładają raczej 
model „zrób – potwierdź” niż „przeczytaj – zrób”, gdyż pozwala to na 
znaczną elastyczność w dostarczaniu dowodów i podejmowaniu działań, 
których celem jest zapewnienie, że szkoła stara się uwidocznić uczenie się.
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Ilustracja 1.2. znaj swoją siłę oddziaływania
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częściej wykorzystywanych w branży lotniczej, a w jego przypadku do-
stosowanych do potrzeb medycyny. Pokazuje on, w jaki sposób listy te 
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K siążka Visible Learning ukazała się w roku 2009. Było to zwieńcze-
nie wielu dziesięcioleci pracy polegającej na wyszukiwaniu, czyta-
niu i opracowywaniu metaanaliz. Rozmawiałem ostatnio na temat 

tej pracy z grupą pedagogów w Seattle. Było to jak powrót do począt-
ków: moje poszukiwania rozpoczęły się właśnie tam, w roku 1984, kiedy 
wziąłem urlop naukowy na University of Washington. W ramach bada-
nia metaanaliz, w wielu przypadkach docierałem do oryginalnych arty-
kułów, pisałem na ich temat teksty i rozmawiałem z wieloma zespołami 
o znaczeniu tych analiz. Pytanie, które zawsze stawiałem, brzmiało: „Co 
to wszystko oznacza?”. Próba znalezienia odpowiedzi była powodem, dla 
którego napisanie Visible Learning zajęło mi tyle czasu. Celem tamtej 
książki było przedstawienie pewnych faktów; w większości przypadków 
recenzje książki i reakcje na nią sugerują, że fakty te zostały dostrzeżone, 
choć oczywiście nie wszyscy się z nią zgadzają. 

Pierwsza recenzja ukazała się w „Times Educational Supplement”. Man-
sell (2008) stwierdził, że Visible Learning było „może edukacyjnym 
odpowiednikiem poszukiwania Świętego Graala – czy też odpowiedzi 
na pytanie o sens życia, wszechświata i w ogóle wszystkiego”. Mansell 
uznał, że „edukacyjnego Graala” najprawdopodobniej można znaleźć, 
poprawiając interakcję pomiędzy uczniami a nauczycielami. (Uprzejmie 
zwracam uwagę, że nadal nie odnaleźliśmy „prawdziwego” Świętego 
Graala, mimo wysiłków Dana Browna, Władcy pierścieni czy bazujące-
go na filmie Monthy Python i Święty Graal musicalu Spamalot!).

Celem Visible Learning nie było sugerowanie, że kondycja nauczania jest 
godna pożałowania. Wręcz przeciwnie. Większość przypadków wpływu 
powyżej średniej wynikała z sukcesów w nauczaniu. Nie ma nic przy-
jemniejszego niż odwiedzanie szkół i klas, w których jak na dłoni widać 
działanie idei omawianych w Visible Learning. Jak napisałem w zakoń-
czeniu tamtej książki:

” Widziałem nauczycieli, którzy są niesamowici, którzy na co dzień żyją 
według opisanych tu zasad i w widoczny sposób poprawiają rzeczywi-
stość. W grę „nauczanie i uczenie się” grają zgodnie z wyłożonymi tu 
regułami. Podają w wątpliwość swoje działania i decyzje, martwią się, 
gdy niektórzy uczniowie nie czynią odpowiednich postępów, szuka-



31

K siążka Visible Learning ukazała się w roku 2009. Było to zwieńcze-
nie wielu dziesięcioleci pracy polegającej na wyszukiwaniu, czyta-
niu i opracowywaniu metaanaliz. Rozmawiałem ostatnio na temat 

tej pracy z grupą pedagogów w Seattle. Było to jak powrót do począt-
ków: moje poszukiwania rozpoczęły się właśnie tam, w roku 1984, kiedy 
wziąłem urlop naukowy na University of Washington. W ramach bada-
nia metaanaliz, w wielu przypadkach docierałem do oryginalnych arty-
kułów, pisałem na ich temat teksty i rozmawiałem z wieloma zespołami 
o znaczeniu tych analiz. Pytanie, które zawsze stawiałem, brzmiało: „Co 
to wszystko oznacza?”. Próba znalezienia odpowiedzi była powodem, dla 
którego napisanie Visible Learning zajęło mi tyle czasu. Celem tamtej 
książki było przedstawienie pewnych faktów; w większości przypadków 
recenzje książki i reakcje na nią sugerują, że fakty te zostały dostrzeżone, 
choć oczywiście nie wszyscy się z nią zgadzają. 

Pierwsza recenzja ukazała się w „Times Educational Supplement”. Man-
sell (2008) stwierdził, że Visible Learning było „może edukacyjnym 
odpowiednikiem poszukiwania Świętego Graala – czy też odpowiedzi 
na pytanie o sens życia, wszechświata i w ogóle wszystkiego”. Mansell 
uznał, że „edukacyjnego Graala” najprawdopodobniej można znaleźć, 
poprawiając interakcję pomiędzy uczniami a nauczycielami. (Uprzejmie 
zwracam uwagę, że nadal nie odnaleźliśmy „prawdziwego” Świętego 
Graala, mimo wysiłków Dana Browna, Władcy pierścieni czy bazujące-
go na filmie Monthy Python i Święty Graal musicalu Spamalot!).

Celem Visible Learning nie było sugerowanie, że kondycja nauczania jest 
godna pożałowania. Wręcz przeciwnie. Większość przypadków wpływu 
powyżej średniej wynikała z sukcesów w nauczaniu. Nie ma nic przy-
jemniejszego niż odwiedzanie szkół i klas, w których jak na dłoni widać 
działanie idei omawianych w Visible Learning. Jak napisałem w zakoń-
czeniu tamtej książki:

” Widziałem nauczycieli, którzy są niesamowici, którzy na co dzień żyją 
według opisanych tu zasad i w widoczny sposób poprawiają rzeczywi-
stość. W grę „nauczanie i uczenie się” grają zgodnie z wyłożonymi tu 
regułami. Podają w wątpliwość swoje działania i decyzje, martwią się, 
gdy niektórzy uczniowie nie czynią odpowiednich postępów, szuka-



Źródło koncepcji32

ją dowodów potwierdzających odniesione sukcesy i istniejące braki, 
a gdy potrzebują pomocy w nauczaniu – szukają jej. Przyszłość napa-
wa nadzieją, ponieważ w naszych szkołach jest wielu takich nauczy-
cieli. Często nie rzucają się w oczy, czasem rodzice nie uważają ich za 
najlepszych, jednak uczniowie wiedzą, że tacy właśnie są i cieszą się, 
że mogą uczestniczyć w ich zajęciach. Przekaz niniejszej książki to 
nadzieja na świetlaną przyszłość nauczycieli i nauczania – wynikają-
cą nie tylko z mojego wyjaśnienia ponad 146 000 wielkości efektu, 
ale także z kojącej świadomości, że już teraz w naszej profesji mamy 
wielu doskonałych nauczycieli. 

(Hattie, 2009, s. 261)

Jakie więc to były fakty i jak je poznaliśmy? W tym rozdziale przedsta-
wiam główne konsekwencje wynikające z badań zawartych w Visible 
Learning oraz, co najważniejsze, podaję kolejność poszczególnych za-
gadnień w tej książce. Następny, 3 rozdział, zawiera więcej informacji 
o dowodach, na których się opieramy, nie zastępuje jednak szczegóło-
wego ich omówienia zawartego w Visible Learning. 

dowody naukowe 

Podstawowe elementy moich badań to ponad 900 metaanaliz. Meta-
analiza wymaga rozpoznania konkretnego wyniku (np. poprzez osią-
gnięcia) oraz tego, co na niego wpływa (na przykład praca domowa), 
a następnie systematycznego przeszukiwania przeróżnych baz danych 
zawierających: czasopisma i książki z głównego nurtu (bazy takie jak 
ERIC czy PsycINFO), rozprawy naukowe (na przykład ProQuest), 
szarą literaturę (materiały, takie jak: referaty wygłaszane na konfe-
rencjach, artykuły przesłane do czasopism, raporty techniczne czy 
wstępne wersje artykułów naukowych i inne tego typu dokumenty, 
które trudno znaleźć w zwykłych bazach danych). Wymagało to na-
wiązania kontaktu z autorami i poproszenia ich o udostępnienie ich 
prac, sprawdzania odniesień w odszukanych artykułach oraz czyta-
nia wielu dodatkowych pozycji w celu znalezienia innych źródeł. Dla 
poszczególnych badań zostały wyliczone wielkości efektu po to, by 
uzyskać odpowiednie porównania. Zasadniczo istnieją dwa główne 
rodzaje wielkości efektu: porównanie badań różnych grup (na przy-
kład porównanie tych, którzy odrobili pracę domową, z tymi, którzy 
tego nie zrobili) i porównanie badań przeprowadzonych w różnych 
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terminach (porównanie wyników początkowych z wynikami uzyska-
nymi cztery miesiące później).

Weźmy na przykład metaanalizę dotyczącą pracy domowej, przeprowa-
dzoną przez Coopera, Robinson i Patall (2006). Interesował ich wpływ 
pracy domowej na osiągnięcia uczniów i postanowili prześledzić badania 
na ten temat z ostatnich 20 lat. Przeszukali liczne bazy danych, skontak-
towali się z dziekanami 77 wydziałów pedagogiki (zachęcając ich także, 
by pytali o to swoich pracowników), wysłali zapytania do 21 badaczy, 
którzy publikowali artykuły na temat znaczenia pracy domowej i listy 
do ponad 100 okręgów szkolnych i specjalistów od ewaluacji. Następ-
nie przeanalizowali tytuł, streszczenie i treść każdego z dokumentów, 
by odszukać ewentualne kolejne badania. Dotarli do 59 badań i doszli 
do wniosku, że wpływ pracy domowej na osiągnięcia wynosił d=0,40; 
przy czym był większy u uczniów szkół średnich (d=0,50) niż podstawo-
wych (d=-0,08). Wysunęli sugestię, że uczniowie szkół średnich rzadziej 
rozpraszają się podczas odrabiania pracy domowej, istnieje też większe 
prawdopodobieństwo, że wpojono im skuteczne nawyki uczenia się, 
mogą też odznaczać się lepszą samoregulacją i skuteczniej kontrolować 
nakład pracy i czas poświęcany na uczenie się. Jak we wszystkich dobrze 
przeprowadzonych badaniach, w metaanalizie zadano sobie najważniej-
sze pytania, na które warto było znaleźć odpowiedź, a ograniczono te 
mniej istotne.

Jak już wspomniałem, ponad 800 takich właśnie metaanaliz stanowiło 
podstawę książki Visible Learning. Dla każdej z nich stworzyłem bazę 
danych zawierającą średnią wielkość efektu i dodatkowe informacje (ta-
kie jak błąd standardowy średniej). Duża część mojej analizy polegała na 
wyszukiwaniu zmiennych moderujących, np. czy wpływ pracy domowej 
na osiągnięcia zmieniał się w zależności od wieku uczniów, przedmiotu, 
rodzaju pracy domowej, jakości przeprowadzonych metaanaliz itp.

Przyjrzyjmy się mojej syntezie pięciu metaanaliz badań dotyczących 
właśnie pracy domowej (Cooper, 1989, 1994; Cooper i inni, 2006; DeBaz, 
1994; Paschal, Weinstein & Walberg, 1984). Razem metaanalizy te doty-
czyły 161 badań obejmujących ponad 100 000 uczniów, oceniając wpływ 
pracy domowej na ich osiągnięcia. Średnia dla nich wszystkich wielkość 
efektu wynosiła d=0,29 – wartość tę wykorzystać można jako najlepszą 
średnią wielkość efektu dotyczącą wpływu pracy domowej na wyniki. 
Zatem w porównaniu z klasami, w których nie zadawano pracy domo-
wej, tam, gdzie uczniowie musieli odrabiać lekcje, poprawiono wyniki 
uczniów o około jeden rok nauki lub, inaczej mówiąc, przyspieszono ich 
tempo uczenia się o około 15%. Około 65% oddziaływań było pozytyw-
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nych (to znaczy poprawiło wyniki), natomiast 35% nie wywołało żadnej 
zmiany lub było negatywnych. Średni poziom wyników uczniów z klas, 
w których zadawano pracę domową, o 62% przerastał poziom dokonań 
uczniów z klas, w których praca domowa nie była stosowana. Jednak, 
jak uważa Cohen (1977), wielkość efektu wynosząca d=0,29 nie była-
by widoczna gołym okiem i stanowiłaby odpowiednik różnicy wzrostu, 
jaka istnieje między osobami mierzącymi 180 i 182 cm.

Przebadanie na potrzeby Visible Learning ponad 800 metaanaliz obej-
mowało 52 637 badań (około 240 milionów uczniów) i dostarczy-
ło 146 142 wielkości efektu dotyczące wpływu różnych programów, 
sposobów działania i innowacji na osiągnięcia w placówkach eduka-
cyjnych (przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach średnich 
i placówkach kształcenia na poziomie ponadlicealnym). Załącznik B 
(wzięty z Visible Learning) podsumowuje zawarte w tych metaana-
lizach dowody naukowe, obejmuje także dalsze 115 metaanaliz, do 
których dotarłem po roku 2008 (oznacza to dodatkowe 7518 badań, 
5 milionów uczniów oraz 13 428 wielkości efektu). Doszło jeszcze kil-
ka głównych kategorii (numery od 138 do 147), wprowadziłem też nie-
wielkie modyfikacje w hierarchii wpływów, najważniejsze wnioski nie 
uległy jednak zmianie.

Od czasu publikacji Visible Learning wciąż rozbudowuję skompleto-
waną na potrzeby tamtej książki bazę danych – dodałem do niej kolej-
ne 100 metaanaliz (są wymienione w załączniku B). Ogólna hierarchia 
wpływów uległa jednak zmianom tak niewielkim, że nie warto ich 
szczegółowo analizować (r>0,99 zarówno dla hierarchii, jak i wielkości 
efektu). Przede wszystkim nie zmieniły się wnioski leżące u podstaw 
tamtej publikacji. Szacowana ogólna liczebność próby wynosi ponad 
240 milionów uczniów (wymienione poniżej 88 milionów pochodzi 
tylko z tych 345 metaanaliz, które dotyczyły badań z określoną liczeb-
nością próby). 

Ogólna, wynikająca ze wszystkich metaanaliz wielkość efektu wyno-
siła d=0,40. Co to oznacza? Nie chciałem przypisywać różnym wiel-
kościom efektu „odpowiednich” przymiotników. Tak, ogólnie uważa 
się, że d<0,20 to niewiele, d w granicach 0,30–0,60 to wartość śred-
nia, a d>0,60 to dużo, jednak często konkretne interpretacje pokazują, 
że przymiotniki te mogą być mylące. Na przykład niewielka wielkość 
efektu wymagająca małych zasobów może być istotniejsza niż większa, 
ale wymagająca znacznych nakładów. Wpływ zmniejszenia liczebności 
klas z 25–30 uczniów do 15–20 wynosi 0,20, natomiast wpływ naucza-
nia pod kątem konkretnych programów w celu wspierania uczniów 

35

w zdawaniu testów wynosi 0,27. Obie są niewielkie, ale jedną można 
osiągnąć o wiele niższym kosztem niż drugą. Relatywnie większy zwrot 
kosztów z drugiego przykładu jest oczywisty, zatem względna wartość 
dwóch małych wielkości efektu może mieć różne konsekwencje.

Tabela 2.1. średnia wielkość efektu dla głównych czynników  
wpływających na uczenie się
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Uczeń 152 11 909 9 397 859 40 197 0,39 0,044

Dom 40 2 347 12 066 705 6 031 0,31 0,053

Szkoła 115 4 688 4 613 129 15 536 0,23 0,072

Nauczyciel 41 2 452 2 407 527 6 014 0,47 0,054

Programy 
nauczania

153 10 129 7 555 134 32 367 0,45 0,075

Nauczanie 412 28 642 52 611 720 59 909 0,43 0,070

średnia 913 60 167 88 652 074 160 054 0,40 0,061

Praktycznie wszystko może wpłynąć na uczenie się, jeśli poprzeczka, jak 
to często bywa, ustawiona jest na d>0,00. Przy nawet niewielkim wdro-
żeniu, większość działań edukacyjnych może osiągnąć wielkość efektu 
0,20, a średnio możemy uzyskać wpływ o wartości 0,40. Wielu uczniów 
czerpie korzyści z tego, że uczęszcza do klas, w których, dzięki progra-
mowi wdrożonemu przez mającego dużą siłę oddziaływania nauczycie-
la, regularnie uzyskują wielkość efektu przekraczającą 0,40. Kluczową 
kwestią powinno być podjęcie dyskusji na temat przydzielania zasobów 
w celu motywowania i wspierania tych, którzy wywierają wpływ rzędu 
d>0,40, i zadania sobie pytania, co należy zmienić w sytuacji, gdy mamy 
dowody na to, że wyniki są słabsze. Choć wytyczanie trasy szkolnego 
autobusu, kontrolowanie rachunków czy wielogodzinne spotkania ad-
ministracyjne to sprawy pozwalające szkołom w ogóle działać, praw-
dziwa debata powinna toczyć się wokół istoty, jakości i efektów naszej 
siły oddziaływania na uczniów. W książce tej postuluję, by w przypadku 
wszystkich uczniów osiągać korzyści równe średniej lub od niej wyższe. 
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Już dziś tak właśnie dzieje się w wielu klasach, a dobre szkoły wyróżnia 
to, że ich pracownicy wiedzą, nad czym debatować – nad „znajomością 
swojej siły oddziaływania”.

Kwestia, o której szczególnie warto pamiętać, przypisując wielkościom 
efektu różnorodne określenia, to fakt, że Visible Learning stanowi pod-
sumowanie tego, co już było – kluczowy jest tu czas przeszły. Przyj-
rzyjmy się ponownie przykładowi pracy domowej. Ogólny przekaz 
wynikający z wielkości efektu wynoszącej d=0,29 brzmi: wpływ zada-
wania i odrabiania prac domowych jest niewielki, a w przypadku szkół 
podstawowych zupełnie nikły (bliski 0). Z jednej strony nie jest to taka 
ważna sprawa, ponieważ koszt dodania prac domowych do ogólnych 
wydatków ponoszonych przez szkołę jest niewart wzmianki. Z drugiej 
strony odkrycie tak niewielkiego wpływu pracy domowej powinno sta-
nowić zachętę do zmiany sposobu jej zadawania i odrabiania w szkołach 
podstawowych, ponieważ dotychczasowe działania w tym zakresie (opi-
sane w 161 badaniach) nie były tam szczególnie skuteczne. Jest to zatem 
doskonała okazja do tego, by szkoły mogły coś zmienić…

Zresztą wiele szkół w Nowej Zelandii tak właśnie zrobiło: nie zrezygno-
wały z zadawania pracy domowej (ponieważ znaczna część rodziców 
ocenia jakość szkoły na podstawie m.in. tego, że uczniom się taką pracę 
zadaje i nie podoba im się, jeśli pracy domowej nie ma), ale zmieniły do 
niej podejście. W jednej ze szkół wraz z uczniami i rodzicami stworzono 
serwis internetowy, na którym umieszczono rozmaite „domowe wyzwa-
nia”, po czym oceniono jego wpływ na motywację i osiągnięcia uczniów 
oraz na zaangażowanie rodziców w uczenie się dzieci. Kiedy nauczyciele 
i szkoły poddają ocenie wpływ tego, co robią, na to, jak uczniowie się 
uczą (a to właśnie był główny przekaz Visible Learning), mamy do czy-
nienia z „widocznym uczeniem się wewnątrz szkoły”. Określenie to do-
tyczy nie samego zaistnienia takich działań, ale oceny ich wpływu. Taka 
ocena siłą rzeczy musi brać pod uwagę okoliczności: warunki, czynniki 
ułatwiające lub utrudniające ich wdrożenie oraz sposoby ich interpre-
towania. I to właśnie stanowi najważniejszy przekaz niniejszej książki: 
stańcie się tymi, którzy oceniają swoją siłę oddziaływania. Chcę, abyście 
starali się uzyskać średnio wpływ rzędu d=0,40, co jest jak najbardziej 
realne.

37

Barometr i punkt krytyczny

Jedną z trudności, z jakimi musiałem zmierzyć się przy pisaniu Visible 
Learning, było przedstawienie dowodów naukowych w taki sposób, 
żeby dane nie przytłoczyły czytelnika. W tym celu mój współpracownik 
stworzył przedstawiony na ilustracji 2.1 barometr wpływu.

Ilustracja 2.1. Barometr wpływu pracy domowej

legenda

Błąd standardowy  0,027 (niewielki)

Pozycja w rankingu 88

Liczba metaanaliz 5

Liczba badań 161

Liczba wielkości efektu 295

Liczba przebadanych osób  
(informacja taka podana była w 4 metaanalizach)

105 282
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105 282
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Strzałka wskazuje średnią wielkość efektu różnych metaanaliz doty-
czących danej dziedziny (w przypadku ilustracji 2.1 ta wielkość efektu 
wynosi d=0,29 dla przedstawionych pięciu metaanaliz badań na te-
mat pracy domowej). Zmienność (czy też błąd standardowy) średnich 
wielkości efektu z każdej metaanalizy nie zawsze łatwo oszacować. Dla 
wszystkich, ponad 800 metaanaliz błąd standardowy średniej wynosi 
około d=0,07. By unaocznić wariancję, każde działanie edukacyjne, dla 
którego średni „rozrzut wielkości efektu” wynosił mniej niż d=0,04, 
uznawałem za wywierające niewielki wpływ, takie, dla którego wynosił 
między d=0,04 a d=0,079 uznawałem za wywierające średni wpływ, 
natomiast takie, dla którego był większy niż d=0,08, uznawałem za wy-
wierające znaczny wpływ. Choć są to szacunki przybliżone, zamiast 
się na nich skupiać, warto przeczytać omówienie każdego czynnika 
wpływu, by określić, czy możliwe jest rozpoznanie istotnych źródeł 
wariancji, by wyjaśnić zróżnicowanie wielkości efektu w ramach tego 
samego działania edukacyjnego. Szczegóły zamieszczone poniżej ba-
rometru pozwolą nam ustalić, na ile możemy być pewni trafności da-
nych podsumowujących: chodzi o liczbę metaanaliz w każdej kategorii 
(w przypadku tabeli 2.1 jest ich 5 i obejmują 161 badań i 295 wiel-
kości efektu). Cztery spośród tych metaanaliz, w których zawarto in-
formacje o liczebności próby (w jednej metaanalizie takiej informacji 
nie zamieszczono), dotyczyły badań przeprowadzonych łącznie na 
105 282 uczniach. Średnia wielkość efektu wynosiła w ich przypadku 
d=0,29, natomiast błąd standardowy równał się 0,027 (w odniesieniu 
do wszystkich metaanaliz został uznany za „niewielki”). Praca domo-
wa zajęła 88. pozycję w rankingu wszystkich 138 czynników wpływa-
jących na uczenie się.

Jak w przypadku wszystkich podsumowań, przy interpretowaniu ogól-
nego wpływu należy zachować ostrożność. W każdym działaniu eduka-
cyjnym wywierającym wpływ na uczenie się liczą się niuanse i szczegóły, 
które dokładniej omawiam w Visible Learning. Ogólny punkt krytyczny 
wynoszący 0,40 uważam za dobry początek dyskusji na ten temat – ja-
sne jest, że istnieje wiele punktów krytycznych (na przykład po jednym 
dla każdego działania edukacyjnego), należy jednak brać pod uwagę 
ich zmienność, zmienne moderujące, jakość przeprowadzonych badań 
(i metaanaliz) i koszty wdrożenia.

Należy pamiętać także o – opisanym w rozdziale 1 – odkryciu, które 
zmieniło mój sposób myślenia: kiedy przyjrzymy się rozkładowi wszyst-
kich 50 000 wielkości efektu, okazuje się, że niemal każde działanie wy-
wiera jakiś wpływ. Wydaje się, że wszystko, czego potrzeba, by poprawić 
osiągnięcia uczniów, to impuls. Nie wystarczy więc przedstawić dowody 
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na to, że nauczyciel oddziałuje na osiągnięcia uczniów; musimy także 
określić, jakie dowody można uznać za minimum pozwalające stwier-
dzić, że jego siła oddziaływania jest znacząca. Kiedy przyglądałem się 
rozkładowi wielkości efektu (patrz ilustracja 1.1), wydawał się on zgodny 
z rozkładem normalnym, użyłem więc średniej wielkości efektu wyno-
szącej 0,40 jako punktu krytycznego, pozwalającego rozpoznać dzia-
łania, o których można było powiedzieć, że są skuteczne w zakresie 
widocznego wpływu na uczenie się uczniów. Ponieważ jest to wartość 
średnia, staje się możliwym do osiągnięcia, realistycznym punktem kry-
tycznym, a nie idealistycznym czy życzeniowym celem. 

Wynoszący 0,40 punkt krytyczny ważny jest także dlatego, że bliski jest 
średniej wielkości efektu, jakiej można się spodziewać po roku nauki 
w szkole. Przeszukałem bazy danych obejmujące badania podłużne 
(ang. longitudinal databases), pytałem osoby pracujące przy US Natio-
nal Education Longitudinal Study (NELS; amerykańskie ogólnokrajowe 
badanie dotyczące edukacji), Trends in International Mathematics and 
Science Study (TIMSS; Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania 
Matematyki i Nauk Przyrodniczych) i Program for International Stu-
dent Assessment (PISA; Program Międzynarodowej Oceny Umiejętno-
ści Uczniów), Australian National Assessment Program in Literacy and 
Numeracy (NAPLAN; australijskie ogólnokrajowe badanie kompetencji 
uczniów w dziedzinie czytania, pisania i liczenia), National Assessment 
of Educational Progress (NAEP; ogólnokrajowe badanie postępów edu-
kacyjnych) i Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS; 
Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu), przeszuki-
wałem też moją własną bazę danych podłużnych dotyczących niemal 
miliona uczniów w Nowej Zelandii. Średni wzrost osiągnięć wyno-
sił 0,40, choć był nieco wyższy w przypadku uczniów klas młodszych, 
a nieco niższy dla uczniów klas starszych. Zatem d=0,40 stanowi śred-
nią wartość wzrostu osiągnięć, jakiej możemy spodziewać się z roku 
na rok, ponadto 0,40 to także wartość, jakiej możemy oczekiwać od 
wszelkich możliwych działań edukacyjnych. Hill, Bloom, Black i Lipsey 
(2008) przeanalizowali normy dla 13 głównych standaryzowanych te-
stów sprawdzających osiągnięcia (w USA) i odkryli, że średni przyrost 
w przypadku matematyki i czytania wynosi właśnie około 0,40 i, tak 
jak w Nowej Zelandii, wielkość efektu w każdym roku była większa 
u uczniów młodszych, a mniejsza u starszych. Dlatego choć d=0,40 to 
niezła średnia, dobrym pomysłem może być nieco wyższe ustawienie 
poprzeczki dla klas młodszych (d>0,60) niż dla starszych (d>0,30). Wy-
brałem tę średnią wartość (0,40) jako wyznacznik pozwalający ocenić 
siłę oddziaływania nauczycieli na osiągnięcia uczniów. Od czasu publi-
kacji Visible Learning, w mojej pracy w szkole używaliśmy tego właśnie 
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punktu krytycznego jako podstawy do dyskusji (zwracam uwagę, że nie 
był on podstawą do podejmowania decyzji, a tylko do rozpoczęcia deba-
ty o tym, z jaką siłą nauczyciele oddziałują na uczniów). 

idea

Zasadnicza kwestia, leżąca u podstaw większości syntez omówionych 
w tej publikacji, to „widoczne nauczanie i uczenie się”. Dochodzi do nich 
wówczas, gdy uczenie się stanowi jasno określony i jawny cel, będący 
odpowiednim wyzwaniem, oraz kiedy zarówno nauczyciel, jak i uczeń 
(na swój własny sposób) starają się określić, czy i w jakim stopniu ten 
ambitny cel został osiągnięty. Z widocznym nauczaniem i uczeniem 
się mamy także do czynienia wtedy, gdy świadomie podejmowane są 
działania, które mają zapewnić pełne osiągnięcie celu, kiedy zabiega się 
o informację zwrotną i ją się dostarcza oraz kiedy w uczeniu się uczest-
niczą osoby (nauczyciel, uczeń, rówieśnicy) aktywne, zaangażowane 
i pełne entuzjazmu. Chodzi o nauczycieli patrzących na uczenie się 
oczami uczniów i uczniów, którzy nauczanie postrzegają jako klucz do 
swojego uczenia się. W zebranych przeze mnie dowodach naukowych 
niezwykłe jest to, że nauczyciele z największą siłą oddziałują na ucze-
nie się uczniów wtedy, gdy sami uczą się w trakcie nauczania, a z kolei 
uczniowie stają się własnymi nauczycielami. Kiedy uczniowie stają się 
własnymi nauczycielami, wykazują cechy (wiążące się z samoregulacją) 
najwartościowsze u uczących się – samokontrolę, samoewaluację, sa-
moocenianie się oraz samonauczanie. Zatem czynnikiem, który odgry-
wa niezwykle ważną rolę, jest widoczne nauczanie i uczenie się zarówno 
u nauczycieli, jak i uczniów.

Główna przesłanka brzmi: kluczowe znaczenie ma to, jak nauczyciel po-
strzega swoją rolę. Chodzi tu o ramy myślenia dotyczące własnej roli, 
a konkretniej, o zadawanie sobie pytań o swoją siłę oddziaływania na 
uczenie się uczniów. Zasadniczo najlepszy sposób myślenia to taki, gdy 
nauczyciele postrzegają siebie jako ewaluatorów swojej siły oddziaływa-
nia na uczniów. Powinni wykorzystywać oparte na dowodach metody 
działania, by rozpoznać własne przekonania związane z oceną swojej 
siły oddziaływania i odpowiednio je modyfikować lub podtrzymywać. 
Przekonania te dotyczą tego, co poszczególni uczniowie potrafią w wy-
niku działań nauczyciela, oraz jak można wykorzystać każdy z zasobów 
(szczególnie rówieśników), by przeprowadzić ucznia od tego, co wie 
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i potrafi, do tego, co nauczyciel chciałby, by zostało osiągnięte, i uczynie-
nia tego jak najsprawniej i jak najskuteczniej. To, co robią nauczyciele, 
jest ważne. Jednak najważniejsze jest ich właściwe myślenie o własnej 
sile oddziaływania. Odpowiednie ramy myślenia w połączeniu z właści-
wymi działaniami gwarantują pozytywny wpływ na uczenie się.

Nie stwierdzam tu: „Nauczyciele są ważni”. Z dowodów zebranych 
w Visible Learning wynika, że truizm ten nie znajduje żadnego poparcia 
w badaniach. Dodatkowo przysłania go fakt, że najistotniejsze źródło 
wariancji w naszym systemie dotyczy właśnie nauczycieli (chodzi za-
równo o różnice pomiędzy nauczycielami, jak i o to, że dany nauczyciel 
może mieć różną siłę oddziaływania, w zależności od dnia, lekcji czy 
tego, z jakimi uczniami ma do czynienia). Ważni są nie sami nauczy-
ciele, ale ich sposób myślenia i uznawanie przez nich za swoje zadanie 
ewaluowania swojej siły oddziaływania na uczenie się.

Jak stwierdzam w Visible Learning (Hattie, 2009, s. 22–24), kiedy na-
uczyciele widzą, czy odbywa się uczenie się, w przemyślany i sensow-
ny sposób podejmują działania w celu skorygowania kierunku uczenia 
się, by umożliwić osiągnięcie różnorodnych, wspólnych, konkretnych 
i stanowiących wyzwanie celów. W szczególności zapewniają uczniom 
wiele różnych możliwości rozwijania strategii uczenia się, opartych na 
głębokim i powierzchniowym przyswajaniu danego materiału. Pozwala 
to uczniom budować własne, pojęciowe rozumienie uczenia się, któ-
re wraz z nauczycielem będą wykorzystywać w przyszłości. Ponieważ 
różnice pomiędzy uczniami mogą być duże, nauczycielowi może być 
trudno to osiągnąć: uczniowie mogą znajdować się w różnych miejscach 
procesu uczenia się i wykorzystywać wiele niepowtarzalnych strategii, 
by osiągnąć różnorodne, stanowiące dla nich odpowiednie wyzwanie 
cele. Uczenie się to doświadczenie bardzo osobiste zarówno dla na-
uczycieli, jak i dla uczniów, mimo że – dla jednych i drugich – wystę-
pują w nim warte dostrzeżenia punkty wspólne. Ze strony nauczycieli 
wyjątkowych umiejętności wymaga pokazanie wszystkim uczniom, że 
dostrzegają ich „perspektywę i z jej uwzględnieniem chcą zapewnić im 
wartościową informację zwrotną, która umożliwia przeprowadzenie sa-
mooceny, pozwala czuć się bezpiecznie i sprawia, że uczą się rozumieć 
zarówno innych, jak i omawiany materiał z tym samym zainteresowa-
niem i zaangażowaniem” (Cornelius-White, 2007, s. 23).

Nauczanie wymaga celowych interwencji, które doprowadzą do zmian 
poznawczych w uczniu. Zatem dla nauczyciela kluczowe są tu: świado-
mość celów uczenia się, umiejętność określenia, kiedy uczniowi udaje się 
te cele zrealizować, właściwa znajomość wcześniejszej wiedzy ucznia, 
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i potrafi, do tego, co nauczyciel chciałby, by zostało osiągnięte, i uczynie-
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z jaką przystępuje do zadania oraz taka znajomość nauczanych treści, 
która pozwala zapewnić znaczące i stanowiące wyzwanie doświadcze-
nia, dzięki którym nastąpi oczekiwany rozwój ucznia. Potrzebny jest 
tu nauczyciel znający różnorodne strategie uczenia się, co pozwoli mu 
zaproponować ich zmianę uczniowi nierozumiejącemu danego zagad-
nienia, wymaga to nauczyciela, który pomoże obrać właściwy kierunek, 
odpowiednio go zmodyfikować, a tym samym zmaksymalizuje siłę in-
formacji zwrotnej, nauczyciela, który będzie umiał „usunąć się z drogi”, 
kiedy uczenie się będzie prowadziło do osiągnięcia wyznaczonych kry-
teriów sukcesu.

Oczywiście wszystko przebiega o wiele prościej, jeśli uczeń zga-
dza się z celami i kryteriami sukcesu, rozumie je i jest zaangażowany 
w ich osiąganie. W sprzyjającym i inspirującym środowisku uczeń może 
eksperymentować (odkrywać, czy ma rację, czy się myli) z omawianym 
materiałem i swoim o nim myśleniem. W bezpiecznym dla ucznia (i na-
uczyciela) środowisku błędy są cenne, ponieważ w znacznym stopniu 
właśnie na nich się uczymy. Cenna jest także informacja zwrotna na 
temat tych błędów, lub podążania w złym kierunku, albo w kierunku 
właściwym, ale niewystarczająco sprawnie. Na tej samej zasadzie także 
nauczyciele potrzebują bezpiecznego środowiska, by od innych dowia-
dywać się o skuteczności – lub nie – swojego nauczania.

Stworzenie takiego środowiska, opanowanie zestawu różnorodnych 
strategii uczenia się i świadomość metod pedagogicznych pozwalają-
cych uczniowi się uczyć, wymagają oddanych, zaangażowanych ludzi. 
Tacy nauczyciele muszą zdawać sobie sprawę z tego, które z ich strategii 
nauczania są skuteczne, a które nie, muszą być gotowi zrozumieć sytu-
ację, kontekst i wcześniejsze uczenie się swoich uczniów i dostosować 
się do nich, a także muszą dzielić się doświadczeniem uczenia się ze 
swoimi podopiecznymi i współpracownikami w otwarty, bezpośredni 
i miły sposób. 

Jak zauważyłem w Visible Learning, w przypadku edukacji rzadko mó-
wimy o entuzjazmie – tak jakby używanie takiej kategorii sprawiało, 
że praca nauczycieli traci na powadze, staje się bardziej emocjonalna 
niż poznawcza, nieco stronnicza i mniej ważna. Kiedy już bierzemy 
pod uwagę entuzjazm, zwykle ograniczamy związane z nim opisy ra-
dości i zaangażowania do odosobnionych przypadków, poza publicz-
ną przestrzenią nauczania (Neumann, 2006). Dla nauczyciela i ucznia 
kluczowymi elementami takiego entuzjazmu wydają się być ogromna 
przyjemność z bycia uczniem lub nauczycielem, zaabsorbowanie na-
uczaniem i uczeniem się, zaangażowanie w działania związane z naucza-
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niem lub uczeniem się oraz gotowość do podjęcia celowego ćwiczenia 
w celu osiągnięcia zrozumienia. Entuzjazm wobec uczenia się obejmuje 
jednak zarówno doznania przyjemne, jak i frustracje; może być zaraźli-
wy, można go komuś przekazać, można na niego wpływać i samemu się 
go nauczyć. Stanowi jeden z najbardziej cennych efektów szkolnej edu-
kacji i choć rzadko bywa przedmiotem przedstawionych tu badań, jest 
istotnym elementem wielu zagadnień wpływających na wyniki. Aby na-
uczanie i uczenie się odniosły sukces, potrzeba więcej niż tylko wiedzy 
przedmiotowej, umiejętności nauczania czy zaangażowanych uczniów 
(choć wszystkie te elementy są pożądane). Potrzeba entuzjastycznego 
stosunku do nauczanego przedmiotu, etycznej postawy i troski wynika-
jącej z chęci zainteresowania, czy wręcz zafascynowania innych swoją 
dziedziną oraz pokazania, że nauczyciel nie tylko naucza innych, ale tak-
że pogłębia swoją wiedzę (zwykle w odniesieniu do postępów uczniów 
i ich wyników). W obecnej sytuacji ekonomicznej budżet wielu krajów 
na edukację stopniał. Jak uświadomił mi Doug Reeves, entuzjazm może 
stanowić jedyny naturalny odnawialny zasób, jaki posiadamy.

Uczenie się nie zawsze jest łatwe i przyjemne; niekiedy wymaga „zau-
tomatyzowania” wiedzy, czasem związane jest z nagłymi, znacznymi 
zmianami w poziomie wiedzy, niekiedy zmusza nas do określenia zasad 
współpracy podczas borykania się z trudnymi zadaniami. Uczniowie 
doskonale wiedzą, że uczenie się nie zawsze jest miłe i proste, a mimo 
to potrafią podjąć wyzwania, jakie się przed nimi stawia, angażować się 
i czerpać z tego radość. Na tym właśnie polega siła celowego ćwiczenia 
i koncentracji. Wymaga to też konsekwencji w szukaniu dalszych wy-
zwań – i tu właśnie dochodzimy do głównego punktu, w którym sty-
ka się wyzwanie i informacja zwrotna, czyli dwa nieodzowne elementy 
uczenia się. Im większe wyzwanie, tym większe prawdopodobieństwo, 
że uczeń będzie poszukiwał informacji zwrotnej i jej potrzebował, ale 
także tym ważniejsze, by miał wówczas do dyspozycji nauczyciela, który 
mu takie informacje przekaże i upewni się, że uczeń jest na właściwej 
drodze, by sprostać wyzwaniu i odnieść sukces.

Kluczem do zrozumienia wielu czynników wpływu plasujących się po-
nad punktem krytycznym d=0,40 jest fakt, że stanowią one świadome 
działania, mające na celu ulepszenie nauczania i uczenia się. Niezwy-
kle ważne jest, by nauczyciele wiedzieli, czy ich działania edukacyjne 
odnoszą sukces: nauczyciele, którzy badają siłę swojego oddziaływania, 
wywierają największy wpływ na poprawę osiągnięć uczniów. Próby wy-
wierania pozytywnego wpływu na uczenie się uczniów (czyli np. warto-
ści rzędu d=0,40) powinny stanowić zarówno dla nauczycieli, jak i dla 
szkolnych liderów stały cel i wyzwanie. Ponieważ nie można osiągnąć 
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tego nagle czy przypadkowo, doskonały nauczyciel musi być czujny 
i wyłapywać, co w klasie działa, a co nie. Oznacza to, że nauczyciele 
muszą bacznie obserwować konsekwencje swoich działań związanych 
z uczeniem się – na podstawie atmosfery w klasie, swojego nauczania, 
jak również współnauczania i współuczenia się uczniów. Muszą też oce-
niać wartość wszelkich osiągnięć pod kątem tego, czy cele uczenia się są 
warte wkładanego wysiłku.

Jest niezwykle istotne, by widoczne były i nauczanie, i uczenie się. Na-
uczanie i uczenie się nie stanowią tajemnicy: można je zobaczyć w klasie, 
w której mamy odnoszących sukcesy nauczyciela i uczniów; są widoczne 
w zaangażowaniu członków klasowej społeczności, kiedy zachodzi sku-
teczne nauczanie i uczenie się. Ponadto nauczanie i uczenie się wyma-
gają znacznych umiejętności i wiedzy zarówno ze strony nauczyciela, jak 
i ucznia (początkowo ze strony samego nauczyciela, a z upływem cza-
su coraz więcej ze strony ucznia). Nauczyciel musi mieć jasność, kiedy 
zachodzi, a kiedy nie zachodzi uczenie się, a także kiedy eksperymento-
wać, a kiedy wyciągać wnioski ze zdobytych doświadczeń; musi również 
nauczyć się monitorować sytuację, prosić o informację zwrotną i same-
mu jej udzielać, jak również wiedzieć, kiedy zaproponować alternatyw-
ne strategie uczenia się, gdy widzi, że te stosowane nie są skuteczne. Ale 
najważniejsze, by nauczanie było widoczne dla uczniów, a uczenie się 
– dla nauczyciela. Im bardziej uczeń staje się nauczycielem, a nauczyciel 
uczniem, tym lepsze są wyniki (patrz Hattie, 2009, s. 25–26).

Powyższe wyjaśnienie widocznego nauczania odnosi się do nauczycie-
li jako tych, którzy aktywizują, celowo wprowadzają zmiany i kierują 
uczeniem się (Hattie & Clinton, 2011). Nie znaczy to, że mają zawsze 
wiedzieć wszystko najlepiej, spędzać co najmniej 80% dnia na mówieniu 
i niezależnie od okoliczności starać się za wszelką cenę zrealizować pro-
gram nauczania czy lekcję. Model widocznego nauczania i uczenia się 
łączy raczej niż przeciwstawia nauczanie skupione na nauczycielu oraz 
uczenie się i wiedzę skupione na uczniu.

Wartościowy rezultat to, poza powierzchniowym i głębokim uczeniem 
się, także sprawność czy biegłość. Wiemy, czym jest biegłość, kiedy 
mówimy o znajomości języka – tę samą koncepcję zastosować można 
do wszelkiego typu uczenia się. „Zautomatyzowanie” wiedzy może być 
czynnikiem, który pomoże taką biegłość osiągnąć. Dochodzi do niego, 
kiedy osiągamy taki poziom biegłości, że nie musimy zastanawiać się 
nad tym, co robimy. Jego główną cechą jest zmniejszenie naszego obcią-
żenia myślowego i poznawczego, co pozwala koncentrować się na no-
wych kwestiach i ideach. Osiągnięcie takiego stanu wymaga celowego 

45

ćwiczenia, czyli długotrwałego zaangażowania i odpowiednich działań 
mających na celu maksymalizację naszych osiągnięć (tak jak wtedy, gdy 
pływacy przepływają kolejne długości basenu, by „zautomatyzować” 
wiedzę w zakresie głównych aspektów danego stylu, nawrotów i oddy-
chania). Nie chodzi więc o to, by celowe ćwiczenie było podejmowane 
tylko dla przeprowadzania powtarzalnego treningu, ale by koncentro-
wało się na poprawie konkretnych aspektów tego, jak sobie radzimy, 
abyśmy mogli lepiej rozumieć, jak monitorować i oceniać nasze osią-
gnięcia i jak nimi samodzielnie sterować i ograniczać błędy.

wnioski

Zasadnicze założenie tej książki brzmi: kiedy nauczanie i uczenie się są 
widoczne, rośnie prawdopodobieństwo, że uczniowie więcej osiągną. 
Sprawienie, żeby nauczanie i uczenie się takie się stały, wymaga staran-
nie przygotowanego „nauczyciela, który będzie równocześnie podda-
wał ewaluacji i uaktywniał”, który zna wiele różnych strategii uczenia 
się pozwalających uczniom budować zarówno wiedzę powierzchniową, 
jak i głęboką, oraz rozumienie ogólne i rozumienie poznawanych pojęć. 
Nauczyciel musi umieć wskazać uczniom kierunek do zrozumienia da-
nego zagadnienia, zatem musi maksymalnie wykorzystywać siłę infor-
macji zwrotnej. Powinien także umieć „usunąć się z drogi”, gdy zachodzi 
uczenie się, uczeń czyni postępy i zmierza ku spełnieniu kryteriów okre-
ślających sukces uczenia się. Widoczne nauczanie i uczenie się wyma-
gają także zaangażowania w stawianie sobie dalszych wyzwań (zarówno 
w przypadku nauczyciela, jak i ucznia) – i tu też wyzwania i informacja 
zwrotna, dwa nieodzowne składniki uczenia się, łączą się. Im większe 
wyzwanie, tym większe prawdopodobieństwo, że uczeń będzie poszu-
kiwał i potrzebował informacji zwrotnej. Tym ważniejsze jest, by w po-
bliżu znajdował się nauczyciel, który upewni się, że uczeń jest na dobrej 
drodze do tego, by sprostać wyzwaniu. 

To nauczyciele o określonych, zaawansowanych ramach myślenia mogą 
coś zmienić. To, czy nauczyciele są najistotniejszym źródłem warian-
cji, nadal stanowi temat dyskusji, jednak ile jeszcze badań trzeba bę-
dzie przeprowadzić, by unaocznić ich siłę oddziaływania? Dostępne są 
badania produkcyjne (ang. production studies) omawiające konkretne 
cechy nauczycieli (takie jak wykształcenie czy doświadczenie), bada-
nia wariancyjne oceniające wpływ nauczycieli na różne klasy, jak rów-
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tego nagle czy przypadkowo, doskonały nauczyciel musi być czujny 
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nież badania asocjacyjne odnoszące praktykę nauczania do osiągnięć 
uczniów. Wszystkie te metody badawcze sprawdzają, co może wpływać 
na uczniów (na przykład wcześniejsze osiągnięcia czy status socjoeko-
nomiczny). Te różnorodne badania „wartości dodanej” zwykle ukazują 
wysoki poziom zmienności związany z siłą oddziaływania nauczycieli 
(stąd twierdzenie, że „nie wszyscy nauczyciele są w stanie coś zmienić”), 
jednak wariancja to najistotniejsze źródło, nad którym mamy jakąkol-
wiek kontrolę (Alton-Lee, 2003).

Wnioski płynące z Visible Learning ująłem w formie sześciu zasad okre-
ślających, jak osiągnąć doskonałość w edukacji. Oto one:

1. Nauczyciele są jednym z najistotniejszych czynników wpływających 
na uczenie się.

2. Nauczyciele muszą wskazywać uczniom kierunek, wywierać na nich 
wpływ, z troską i entuzjazmem aktywnie angażować się w proces na-
uczania i uczenia się. 

3. Nauczyciele muszą zdawać sobie sprawę z tego, co każdy z ich 
uczniów myśli i wie, muszą być w stanie budować znaczenia i istot-
ne doświadczenia w świetle tych informacji, muszą także posiadać 
wiedzę i zrozumienie swojej dziedziny nauczania wystarczające do 
zapewnienia istotnych i właściwych informacji zwrotnych, pozwala-
jących każdemu uczniowi notować rozwój i pokonywać kolejne pro-
gi wskazane w programie nauczania.

4. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie muszą znać cele uczenia się 
i kryteria pozwalające ocenić, czy uczeń odnosi na lekcjach sukces, 
muszą wiedzieć, jak poszczególni uczniowie radzą sobie ze spełnia-
niem tych kryteriów, oraz, co dalej, w świetle luki między obecną 
wiedzą i rozumieniem uczniów a kryteriami sukcesu związanymi 
z pytaniami: „Dokąd zmierzam?”, „W jaki sposób do tego dochodzę?”, 
„Jakie są następne kroki?”.

5. Nauczyciele muszą przejść od jednej do wielu idei oraz łączyć i roz-
wijać je tak, by uczniowie budowali i modyfikowali swoją wiedzę 
i rozumienie poznawanych pojęć. Fundamentalne znaczenie mają tu 
nie tyle wiedza i pojęcia, co fakt, czy i jak sami uczniowie budują je 
w swoich umysłach.
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6. Szkolni liderzy3 muszą tworzyć w szkołach, pokojach nauczycielskich 
i w klasach środowisko, w którym popełnianie błędów jest postrze-
gane jako dobra okazja do uczenia się, śmiało porzuca się fałszywą 
wiedzę i nieprawidłowy sposób rozumowania, a nauczyciele czują się 
na tyle bezpiecznie, że chcą i mogą wciąż się uczyć, pogłębiać swoją 
wiedzę i rozumienie.

W powyższych zasadach użycie liczby mnogiej („nauczyciele”) jest celo-
we, ponieważ niezwykle ważne jest, by nauczyciele spotykali się i dysku-
towali o nauczaniu, oceniali je i planowali w świetle zebranych dowodów 
w postaci informacji zwrotnej, by rozmawiali o sukcesach (lub ich bra-
ku) w zakresie stosowanych strategii nauczania, omawiali swoje koncep-
cje dotyczące postępów oraz odpowiednich wyzwań. Chodzi tu nie tyle 
o krytyczną refleksję, co o krytyczną refleksję dotyczącą ich nauczania 
w świetle dowodów.

Wnioski płynące z Visible Learning nie są kolejną receptą na sukces, ko-
lejną próbą znalezienia pewnych rozwiązań czy kolejną próbą odsłonięcia 
prawdy. Nie oferuję konkretnego przepisu, zestawu ćwiczeń gwarantu-
jącego zawodowy rozwój, nowej metody nauczania czy złotego środka. 
Oferuję sposób myślenia: „Moja rola jako nauczyciela polega na krytycz-
nej analizie wpływu, jaki wywieram na uczniów”. Przede wszystkim cho-
dzi o to, by znać swoją siłę oddziaływania, rozumieć ją i działać zgodnie 
z tą świadomością. Wymaga to od nauczycieli zbierania wiarygodnych, 
dających się uzasadnić dowodów z wielu źródeł oraz prowadzenia na ten 
temat konstruktywnych dyskusji z kolegami, co sprawi, że efekt nauczania 
stanie się widoczny zarówno dla nich samych, jak i dla innych.

Silni, pracujący z zamiłowaniem i odnoszący sukcesy nauczyciele to 
tacy, którzy:

 — koncentrują się na poznawczym angażowaniu uczniów w materiał, 
którego nauczają;

 — skupiają się na kształtowaniu sposobu myślenia i wnioskowania skon-
centrowanym na rozwiązywaniu problemów i stosują strategie na-
uczania dopasowane do materiału, który uczniowie mają opanować;

 — kładą nacisk na przekazywanie nowych zagadnień i nowych sposo-
bów ich zrozumienia, a następnie monitorują, jak uczniowie zyskują 
biegłość i uznanie w tym zakresie;

3  Szkolni liderzy – osoby odpowiedzialne za proces nauczania w szkole (przyp. red.).
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 — skupiają się na zapewnieniu we właściwym czasie odpowiedniej in-
formacji zwrotnej, aby pomóc uczniom osiągnąć wartościowe cele 
lekcji;

 — poszukują informacji zwrotnych na temat swojej siły oddziaływania 
na postępy i biegłość wszystkich swoich uczniów;

 — głęboko rozumieją procesy uczenia się oraz nieustannie patrzą na 
uczenie się oczami uczniów, są świadomi tego, że często uczą się oni 
zrywami, a do celu nie zawsze zmierzają w sposób liniowy; jedno-
cześnie wspierają podejmowane przez uczniów celowe ćwiczenie, 
zapewniając informację zwrotną na temat ich błędów i niewłaści-
wie wybranych sposobów i kierunków działania oraz dbając o to, by 
uczniowie osiągnęli cele i podzielali entuzjazm nauczyciela wobec 
treści, których się uczą.

Takie podejście i działania nie mogą ulegać zmianie czy słabnąć, muszą 
też być stosowane przez wszystkich w szkole. Jak pokazał Reeves (2011), 
istnieje silny związek między nieustającym skoncentrowaniem wszyst-
kich osób w szkole na konkretnych celach a osiągnięciami uczniów. Jeśli 
będzie się kładło nacisk na wymienione wyżej aspekty, możliwa będzie 
długotrwała poprawa osiągnięć.

” Bez punktów, na które kładziemy nacisk, porażkę poniesie nawet 
najlepsza pionierska idea, najdoskonalsza inicjatywa badawcza 
i gotowy do najwyższych poświęceń lider. Co jednak najgorsze, 
jeśli takich punktów nie wybiorą i nie będą wspierać liderzy oświa-
towi, porażka stanie się udziałem i uczniów, i nauczycieli. 

(Reeves, 2011, s. 14)

ćwiczenie

Przekaż poniższą listę wszystkim nauczycielom (i rodzicom) i poproś 
ich, by zdecydowali, czy ich siła oddziaływania na osiągnięcia uczniów 
jest zazwyczaj niewielka, średnia czy może znaczna. Kiedy będziesz już 
miał wyniki, ustal wpływ (patrz załącznik D) i zadaj sobie pytanie, co 
należy zmienić zarówno w szkole, jak i w klasie. (Podpowiedź: 11 dzie-
dzin wpływu zalicza się do „znacznych”, 9 do „średnich”, a 10 do „nie-
wielkich”).
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dziedziNa wpływ

Dzielenie uczniów na grupy według 
umiejętności/zdolności

Znaczny Średni Niewielki

Przyspieszenie (na przykład przeskoczenie 
jednego roku nauki)

Znaczny Średni Niewielki

Programy rozwijające umiejętność rozumienia 
tekstu

Znaczny Średni Niewielki

Tworzenie map myśli Znaczny Średni Niewielki

Uczenie się poprzez współpracę a uczenie się 
indywidualistyczne

Znaczny Średni Niewielki

Nauczanie bezpośrednie (ang. direct instruction) Znaczny Średni Niewielki

Informacja zwrotna Znaczny Średni Niewielki

Płeć (osiągnięcia uczniów a osiągnięcia 
uczennic)

Znaczny Średni Niewielki

Środowisko domowe Znaczny Średni Niewielki

Nauczanie zindywidualizowane Znaczny Średni Niewielki

Wpływ rówieśników Znaczny Średni Niewielki

Dopasowanie nauczania do uczniowskich  
stylów uczenia się

Znaczny Średni Niewielki

Programy wykorzystujące strategie 
metapoznawcze

Znaczny Średni Niewielki

Nauka czytania metodą foniczną Znaczny Średni Niewielki

Wpływ rozwoju zawodowego nauczycieli na 
osiągnięcia uczniów

Znaczny Średni Niewielki

Ewaluacja kształtująca nauczycieli Znaczny Średni Niewielki

Zapewnienie przykładów rozwiązywania zadań 
„krok po kroku”

Znaczny Średni Niewielki

Wzajemne nauczanie Znaczny Średni Niewielki

Zmniejszenie liczebności klas Znaczny Średni Niewielki

Pozostawienie ucznia na drugi rok w tej samej 
klasie

Znaczny Średni Niewielki

Kontrola uczniów nad uczeniem się Znaczny Średni Niewielki

Oczekiwania uczniów Znaczny Średni Niewielki

Wiarygodność nauczyciela w oczach ucznia Znaczny Średni Niewielki

Oczekiwania nauczyciela Znaczny Średni Niewielki

Wiedza przedmiotowa nauczycieli Znaczny Średni Niewielki

Relacje nauczyciel – uczeń Znaczny Średni Niewielki

Wykorzystanie symulacji i gier Znaczny Średni Niewielki

Programy wzbogacające słownictwo Znaczny Średni Niewielki

Nauka czytania metodą globalną Znaczny Średni Niewielki

Grupowanie uczniów w ramach klasy Znaczny Średni Niewielki
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