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 „Każdy jest inny, ta różnorodność to siła” 

Wstęp 
 

Edukacja przechodzi obecnie transformację. Wynika ona   
z legislacyjnych zmian i alternatywnego (w stosunku do obecnego) 
rozumienia procesu kształcenia. Kultywowanie tradycji pedagogicznych -  
zgodnie z szeroko rozumianym nurtem humanizmu - napotyka coraz 
częściej na potrzebę uwzględnienia zmian technologicznych i zmian w 
procesach pracy. Zarówno w Europie jak i w świecie odpowiedzią na 
radykalne zmiany istniejącego systemu nauczania i uczenia się jest 
kształcenie modułowe. Pozwala ono na skuteczne łączenie kształcenia 
praktycznego i teoretycznego zawodowego oraz na zaspokojenie 
indywidualnych procesów uczenia się. Zrównoważenie (w ramowych 
planach nauczania technikum) wymiaru kształcenia zawodowego 
praktycznego z teoretycznym, opisanie wymiaru godzin efektów 
kształcenia oraz niezbędnego wyposażenia szkół stanowi nadal duże 
wyzwanie dla polskich szkół zawodowych. Pojawia się przy tym postulat 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji, który dla niedoinwestowanych 
szkół zawodowych staje się ekstremalnie trudny do realizacji.  

W odpowiedzi na nowe wyzwania i potrzebę podniesienia 
atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego (zgodnie z najnowszymi 
tendencjami i koncepcjami pedagogicznymi) w Wielkopolsce od trzech 
lat szkoły wspomaga projekt systemowy „Czas zawodowców - 
wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Jego realizacja stworzyła warunki  
do pomyślnego wdrożenia kształcenia modułowego w trzydziestu pięciu 
technikach, które kształcą w sześciu zawodach kluczowych dla rynku 
pracy. Program bazuje na dorobku (realizowanych w ostatnich latach) 
przedsięwzięć systemowych KOWEZiU, doświadczeniu szkół i wymianie 
(na szeroką skalę) dobrych praktyk, które organizują szkoły 
uczestniczące w projekcie. Dzięki temu szkoły uzyskały: wsparcie 
metodyczne i rzeczowe w zakresie realizacji przyjętych w nich 
programów nauczania dla zawodów, moduł doradztwa zawodowego, 
dostęp do laboratoriów, praktyk, staży i e-learningu. Innowacyjne formy 
kształcenia wspierają pakiety edukacyjne dla ucznia  
i nauczyciela, zajęcia pozalekcyjne i proces nabywania dodatkowych 
uprawnień przez uczniów. Wdrożenie kształcenia modułowego 
powoduje, że określone zestawy efektów kształcenia - wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych - pogrupowane w wymienne        
i elastyczne moduły, odpowiadają kwalifikacjom wyodrębnionym                    
w zawodzie. Nauczyciele codziennie „rozpoznają marzenia uczniów”, 
podnoszą je i wyposażają w kompetencje, wykorzystują ukryte talenty, 
przygotowują do przyszłej pracy. Kształcimy dla świata, który jeszcze nie 
istnieje. Szkoła powinna przewidzieć przyszłość i stać się miejscem na 
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tyle atrakcyjnym, aby przekonać młodzież do nauki i rozbudzić jej 
ciekawość. 
 Celem kształcenia w szkole zawodowej jest przygotowanie 
aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika gospodarki. 
Istniejący system edukacyjny musi dostosować swoje metody i treści 
nauczania do zachodzących zmian gospodarczych tak, aby absolwenci 
mogli znaleźć zatrudnienie oraz dalej kontynuować swój rozwój osobisty  
i zawodowy. Globalizacja, postęp techniczny, krótsze cykle produkcyjne 
oraz nowe formy organizacji pracy - to wszystko składa się na zmianę 
warunków, w których podejmowane są decyzje, dotyczące doboru, 
zakresu i sposobu realizacji treści kształcenia. Wobec absolwentów 
stawia się nowe oczekiwania. W szczególności są to: posiadanie 
umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, 
umiejętność współpracy w zespole i negocjacji, intelektualna ciekawość, 
wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, porządkowanie i ocena 
informacji, krytyczne i twórcze myślenie, wykorzystywanie wiedzy  
w nowych sytuacjach, zainteresowanie technologiami i własnym 
rozwojem. Dlatego diametralnie zmienia się rola nauczyciela, która  
nie polega już tylko na wskazywaniu jednej, słusznej drogi,  
ale na rozpoznawaniu potrzeb uczniów. Zorganizowaniu toku nauki w ten 
sposób, aby uczniowie mogli zaspokoić swoje potrzeby i je rozwijać.         
W związku z tym coraz bardziej doceniane są metody aktywizujące. 
Wpływają one na rozwój samodzielnego myślenia i kształtowania 
postawy twórczej. Zmieniające się wymagania zawodów, ich ewaluacja, 
powstawanie oraz znikanie zmusza do elastycznego traktowania 
programów nauczania. Obowiązujące w Polsce wymagania wobec szkół 
i placówek dają wyobrażenie o tym, jaka może być „dobra szkoła”, 
spoglądająca z ufnością na treści pracy, zakłady pracy i na rynek pracy. 

Dla systemu kształcenia zawodowego duże szanse stwarza koncepcja 
kształcenia modułowego. Za nią przemawiają względy społeczne,             
a przede wszystkim rosnące bezrobocie młodzieży kończącej naukę.             
W Polsce koncepcja kształcenia modułowego jest stosunkowo mało 
znana, gdyż nie została spopularyzowana na tyle, aby można ją 
stosować powszechnie w systemie szkolnym i pozaszkolnym.  
 Propozycją wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy  
i efektywnej edukacji zawodowej jest niniejszy Poradnik – przewodnik 
metodyczny. Autorzy szczególnie pochylili się w nim nad metodami 
kształcenia i ich doborem w zależności od stawianych celów. Szczególny 
nacisk został położony na praktyczne wykorzystania aktywnych metod 
nauczania w kształceniu zawodowym. Metody te, w miarę potrzeby, 
wspierane są odpowiednimi środkami dydaktycznymi, które wywołują lub 
potęgują u szkolących aktywność. 

Artur Kowalski  i  Jan Palacz 
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,,Słyszę i zapominam.  

Widzę i pamiętam.  

Robię i rozumiem’’ 

Konfucjusz 

Pojęcie   kształcenia  zawodowego  oraz  jego właściwości 

ogólne 

 Wychowanie przez pracę, wychowanie przez uczestnictwo  
w działalności dorosłych jest stare jak ludzkość. Kształcenie zawodowe 
ma długi rodowód, nierozłącznie związany z ustrojem i ruchami 
społecznymi. Pierwsze określenie wysokiej wartości pracy  
w wychowaniu znajdujemy u utopistów Tomasza More, Campbella, 
Morellea. Protoplasta współczesnej pedagogiki Jan Amos Komeński 
przewidział nauczanie młodzieży rzemiosł i rzeczy praktycznych i odtąd 
temat ten stał się ważny dla wszystkich reformatorów. Pracę młodzieży 
miał na uwadze Samuel Harbit, projektując kolegium rolnicze w Anglii.  
O pracy rozpisywali się John Locke i Jan Jakub Rousseau. 
Encyklopedyści pracę nobilitowali i wprowadzili opisy maszyn i czynność 
pracowników do encyklopedii wiedzy ludzkiej. Nawiązując do tradycji 
polskiej, Grzegorz Piramowicz, Antoni Popławski, Adolf Kamieński 
propagowali to, co dzisiaj nazwalibyśmy kształceniem politechnicznym.  
Sugerowali kształcenie zawodowe chłopów i mieszczan. W takim 
kierunku zmierzała działalność Hugona Kołłątaja oraz Stanisława 
Staszica, gdzie w pełni uwzględniało się relacje: 

człowiek-wychowanie-praca-zawód  

 Właśnie temu ostatniemu zawdzięczamy główne koncepcje  
i realizację kształcenia i wychowania zawodowego na potrzeby 
gospodarki kraju. Na uwagę zasługuje spora liczba szkół zawodowych 
zbudowana pod opieką Staszica, jak również szkoły rzemieślnicze.  
Z tego też względu Stanisława Staszica nazywamy ojcem polskiego 
szkolnictwa zawodowego. Po okresie staszicowskim nastąpił upadek 
dążeń do uczynienia z oświaty narzędzia gospodarczego rozwoju.  
Nie oznacza to, że szkolnictwo zawodowe, czy po prostu szkoły 
zawodowe przestały istnieć. Nowe warunki społeczno-ekonomiczne 
wymagały od robotników, czy nawet rolników, oprócz znajomości 
podstaw rzemiosła także pewnych ponadpodstawowych umiejętności 
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zawodowych. Stąd tendencje i rozwój szkół niedzielnych, szkół 
dokształcających itp. W XIX w. problematyka należąca do dziedziny 
zwanej dziś pedagogiką pracy, żywo interesowała liczną grupę 
przedstawicieli pozytywizmu, którzy głosili hasła „pracy organicznej”             
i „pracy u podstaw”. Z drugiej zaś strony wzbudzała ciekawość twórców 
takich jak przywódca proletariatu Karol Marks. Interesujące były też 
zapatrywania i dążenia twórców różnych odmian szkoły pracy, w tym 
głównie J. Deweya z USA, G. Kerschensteinera z Niemiec. Na przełomie 
XIX i XX wieku mamy już do czynienia ze znacznie rozwiniętymi formami 
kształcenia zawodowego. Cały okres międzywojenny cechowała walka  
o nadanie szkolnictwu zawodowemu rozmiarów i rangi odpowiadających 
potrzebom ówczesnego życia gospodarczego. W wielu krajach, przede 
wszystkim w Niemczech, szkolnictwo zawodowe stało się główną drogą 
przygotowania młodzieży do pracy zawodowej. W Polsce w tej dziedzinie 
napotykano poważne trudności, bowiem wśród społeczeństwa widoczne 
było niedocenianie wartości i znaczenia pracy fizycznej i wytwórczej,  
a hołdowanie pracy umysłowej. Wyraźniejsza zmiana nastąpiła dopiero 
w okresie powojennym. Dopracowano się systemu kształcenia 
zawodowego młodzieży i dorosłych, cieszącego się uznaniem w innych 
krajach. Z różnych powodów, głównie ideologicznych, ów system 
poddano ostrej krytyce i przystąpiono do projektowania nowych 
rozwiązań organizacyjno-programowych, dostosowanych do nowych 
warunków ustrojowych i gospodarczych. Kształcenie zawodowe, jako 
jeden z podsystemów oświatowych w najwyższym stopniu odzwierciedla 
zależność oświaty od systemu społeczno-ekonomicznego. 
 Kształcenie zawodowe, rozumiane jako proces, ma wszystkie 
cechy charakteryzujące proces kształcenia ogólnego. Ma on jednak 
swoją specyfikę. Szczególnie jest ona widoczna w sferze poznawczej. 
Otóż ten segment edukacji, do którego dodaje się przymiotnik 
„zawodowa – zawodowe” nie ogranicza się tylko do tego, że uczący się 
zrozumie, opanuje i zapamięta. Musi on również tę wiedzę umieć 
zastosować w praktyce - zastosować w miejscu pracy. Można więc 
uznać, że kształcenie zawodowe w najprostszym ujęciu jest 
przygotowaniem do podjęcia pracy w określonej gałęzi gospodarki 
narodowej, w określonej branży, w określonym zawodzie  
czy specjalności, czy w końcu na określonym stanowisku pracy.  
W związku z tym w sposób naturalny, w każdym dobrze realizowanym 
procesie kształcenia zawodowego dokonuje się naturalne wiązanie teorii 
i praktyki. Sprzyjają temu oczywiście treści przedmiotów zawodowych. 
Nauki techniczne i technologiczne są zbiorem zastosowań praw 
naukowych i wiedzy praktycznej do odpowiedniej dziedziny zawodowego 
działania. 
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 W treściach kształcenia zawodowego wyróżniamy zatem wiedzę 
zawodową i umiejętności zawodowe, których opanowanie zapewnia 
właściwe przygotowanie do działalności zawodowej. 
 Termin kształcenie zawodowe rozpatrywać można w dwóch 
zakresach: jako określony stan wiedzy lub jako jego proces.  
W znaczeniu pierwszym chodzi o układ pojęć, twierdzeń i prawidłowości 
dotyczących organizacji procesu i wyników kształcenia zawodowego, 
zrealizowanego w różnych warunkach społeczno-historycznych  
oraz przy różnych rozwiązaniach organizacyjno-programowych. 
Kształcenie zawodowe rozpatrywane w drugim znaczeniu - to ogół 
celowo organizowanych czynności i procesów umożliwiających 
przygotowanie do pracy zawodowej w określonej gałęzi gospodarki 
narodowej i na określonych stanowiskach pracy.  
Do podstawowych czynności w tym zakresie zalicza się: 
• nauczanie, w którym dominującą rolę pełni nauczyciel,  
• uczenie się, wykonywanie przez uczniów lub inne osoby uczące się.  
Z kolei wśród różnych procesów istotne znaczenie mają:  
• proces lekcyjny, w toku którego realizowane jest kształcenie 

teoretyczne - ogólne i zawodowe, 
• proces kształcenia umiejętności praktycznych, realizowany  

w pracowniach, w laboratoriach, na stanowiskach symulacyjnych,  
w warsztatach szkolnych czy też w zakładach pracy - obejmujący 
głównie kształcenie praktyczne. 

 
 Celem kształcenia zawodowego jest opanowanie wiedzy  
i umiejętności zawodowych z tych dziedzin specjalnych, które są 
wspólne dla wszystkich zawodów objętych danym kierunkiem 
kształcenia zawodowego, opanowania typowych metod, środków i form 
działalności zawodowej, rozwinięcie specjalnych uzdolnień  
i zainteresowań, niezbędnych do wykonywania danego zawodu  
i przyzwyczajenie do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Obecna 
podstawa programowa kształcenia w zawodach opisana jest językiem 
efektów kształcenia, jakie uczeń ma uzyskać w procesie kształcenia  
w zakresie poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, 
obszaru kształcenia i efektów uniwersalnych.  
 Rezultatem kształcenia zawodowego powinno być wykształcenie 
zawodowe, w którym znaczącymi składnikami są: 
• wiedza zawodowa, 
• umiejętności zawodowe,  
• nawyki zawodowe,  
• postawa zawodowa,  
• kompetencje personalne i społeczne, osobowość zawodowa.  
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 Według najnowszych trendów, wiadomości w połączeniu  
z umiejętnościami przyjmuje się jako kwalifikacje, które w połączeniu  
z postawami tworzą kompetencje.  
 Kształcenie zawodowe dotyczy zarówno młodzieży, jak i osób 
dorosłych. Obejmuje ono zróżnicowany obszar tematyczny (treściowy)  
i przejawia się w różnych strategiach organizacyjnych. Przyjmujemy  
za Słownikiem pedagogiki pracy, że: „... Kształcenie zawodowe,  
to logicznie zwarty układ czynności nauczycieli i uczniów prowadzący  
do zmian w osobowości i postawach uczniów, głównie w zakresie  
ich wiadomości ogólnych i zawodowych oraz umiejętności stanowiących 
o istocie przygotowania zawodowego”. Więcej na ten temat opisują 
Elżbieta Goźlińska oraz Franciszek Szlosek, którzy kształcenie 
zawodowe określają jako „... proces przygotowywania ludzi,  
do wykonywania różnych zawodów, realizowany przez niższe  
i średnie szkoły zawodowe, szkoły wyższe, kursy i zakłady pracy”.  
 
 Kolejnym celem kształcenia zawodowego jest opanowanie wiedzy 
typowych metod, środków i form działalności zawodowej, rozwinięcie 
specjalnych uzdolnień i zainteresowań niezbędnych do wykonywania 
danego zawodu i przyzwyczajenie do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. 
Przygotowanie do zawodu przechodziło różne stadia, jak: terminatorstwo 
cechowe, terminatorstwo fabryczne, szkolenie kursowe i wreszcie 
kształcenie w szkole zawodowej.  
 Współcześnie rozumiane kształcenie zawodowe prowadzone jest 
w różnych formach programowo-organizacyjnych i na różnych 
poziomach. Podstawową formą organizacyjno-programową jest szkoła 
zawodowa, kształcąca tradycyjnie, modułowo lub dualnie; ale prowadzą 
je też zakłady pracy, warsztaty rzemieślnicze, różne ośrodki kursowe  
i ustawiczne. Pojęcie procesu kształcenia zawodowego tylko z pozoru 
wydaje się być proste do określenia. Kształcić, znaczy zmieniać, zatem 
w potocznym rozumieniu kształcenie rozumie się zwykle jako proces 
nauczania-uczenia się prowadzący do określonych zmian w podmiocie 
uczącym się. W naukach pedagogicznych kształcenie jest procesem,  
w wyniku którego uczący się opanowuje określone wiadomości  
i umiejętności na określonych poziomach oraz wielostronnie kształtuje 
swoją osobowość. Proces ten definiuje się jako ciąg systematycznych 
czynności nauczycieli i uczniów umożliwiających uczniom opanowanie 
wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw, a także rozwijanie zdolności 
i zainteresowań. Szczególnie jest on widoczny w sferze poznawczej, 
gdzie część wiedzy i umiejętności, do których dodaje się przymiotnik 
„zawodowa - zawodowe”, nie wystarczy tylko zrozumieć, opanować  
i zapamiętać, ale należy ją - je umiejętnie zastosować w praktyce,  
na stanowisku pracy. 
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 Wzajemne relacje między uczniem, a nauczycielem wyznaczane  
są przez elementy procesu kształcenia zawodowego, jakimi są: 
1) podmiot uczący się, podlegający w tym procesie przemianom, 
2) podmiot nauczający, organizujący proces transmisji wiedzy, 

odpowiadający za ukształtowanie się prawidłowego transferu  
u uczącego się, 

3) cele ogólne i szczegółowe, stanowiące założony efekt procesu 
kształcenia zawodowego, 

4) treści, określone na ogół programem nauczania, 
5) zasady nauczania, stanowiące zbiór pewnych norm, według 

których proces kształcenia zawodowego winien być organizowany  
i realizowany, 

6) metody kształcenia zawodowego, sugerujące sposób transmisji 
treści nauczania przedmiotów zawodowych, 

7) formy organizacyjne, odnoszące się do technicznej strony procesu 
nauczania-uczenia się zawodu, 

8) środki dydaktyczne obejmujące wszystkie przedmioty materialne,  
a także pewne sygnały i dźwięki, biorące udział w procesie 
kształcenia zawodowego, 

9) warunki zewnętrzne i wewnętrzne tego procesu, określone przez 
strukturę systemu oświatowego (kształcenie w technikum, szkole 
policealnej, zasadniczej szkole zawodowej lub na Kwalifikacyjnych 
Kursach Zawodowych) lub rodzaj bazy dydaktycznej (zajęcia 
organizowane w szkole, specjalistycznych laboratoriach,  
w zakładzie pracy, w rzemiośle, itd.). 

 
Przez „kształcenie” rozumie się połączenie nauczania i uczenia się. 

 
„Nauczanie” wiąże się bezpośrednio z przekazywaniem informacji. 

 
 Związki miedzy zawodem i kształceniem są złożone i silne.  
Bez kształcenia nie możemy osiągnąć w zawodzie pełni możliwości, 
wszystko jedno, czy będzie to systematyczne wykształcenie szkolne, czy 
częściowo praktyczne nabywanie doświadczenia, czy wreszcie stałe 
dokształcanie, do czego zmierza współczesna sytuacja ekonomiczna  
i szybkie zmiany w nauce, technice i organizacji pracy. Jeżeli osiągnięcie 
w pełni możliwości w zawodzie nie jest możliwe bez kształcenia,  
to należy dodać, że bez uprawiania zawodu trudno jest też osiągnąć 
wysoki stopień ludzkiej dojrzałości. To właśnie kształcenie należy 
zaliczyć do głównych pojęć, obok wychowania i nauczania, którymi 
między innymi zajmuje się pedagogika (rysunek 1) i podobnie jak 
wychowanie jest procesem ciągłym i złożonym.  
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Pojęcia „treści kształcenia” i „treści nauczania” 
 
 Pojęcia te są ze sobą ściśle związane, lecz różnią się od siebie  
w sposób wynikający ze znaczenia pojęć „Kształcenie” i „Nauczanie”. 

 

EDUKACJA 

 

WYCHOWANIE  KSZTAŁCENIE 

 

NAUCZANIE  
UCZENIE 

SIĘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1; Źródło: Ogólna struktura systemu pojęć pedagogicznych. Pedagogika 

(2004).Kwieciński Z, Śliwerski B. (red.) cz. I, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe, PWN, s.27 

  

System oświatowo-wychowawczy 

środowisko wychowawcze, proces 

wychowania, sytuacja wychowawcza,  akt 

wychowawczy, pojęcia związane z okresami 

rozwojowymi wychowanków, interakcja 

wychowawcza, cele, treści, metody, formy, 

wychowania, pojęcia wychowania 

moralnego, estetycznego, intelektualnego, 

fizycznego, zdrowotnego itd. 

 

cele nauczania, treści 

nauczania, zasady 

nauczania, metody 

nauczania, formy 

organizacyjne 

nauczania, środki 

nauczania, ogniwa 

procesu nauczania, 

programy szkolne, 

jednostka metodyczna 

itd. 

 

Czynności ucznia, 

zasady uczenia się, 

rodzaje uczenia się, 

wiedza szkolna, 

zainteresowania 

uczniów, przedmiot 

uczenia się, 

niepowodzenia 

szkolne, trudności 

dydaktyczne, itd. 

Pojęcia jednorodne w poszczególnych 

subdyscyplinach dydaktycznych 
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Elementy  procesu kształcenia zawodowego 

 

Źródło: Szlosek F. Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych. ITE, Radom 1995, s. 29 

Model i funkcje nauczyciela kształcenia zawodowego 

 Nauczyciel przedmiotów zawodowych to osoba, która organizuje  

i realizuje proces nauczania-uczenia się treści zawodowych  

o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Na ogół można 

mówić o nauczycielach przedmiotów zawodowych, form szkolnych  

oraz form pozaszkolnych. W szkole zawodowej nauczyciele kształcenia 

zawodowego stanowią jedną z podstawowych grup. W procesie 

kształcenia w zawodzie wyróżnia się zadania dla: 

• nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, 

• nauczycieli kształcenia zawodowego (przedmiotów zawodowych, 

kształcenia modułowego, kształcenia dualnego, teoretycznego 

zawodowego, praktycznego zawodowego i praktycznej nauki 

zawodu, instruktorów kształcenia zawodowego, 

• nauczycieli działalności opiekuńczo-wychowawczej (w tym: 

wychowawców klas, doradców zawodowych, wychowawców 

internatu, instruktorów zajęć pozalekcyjnych, bibliotekarzy, 

pedagogów i psychologów szkolnych i innych). 

Obecnie coraz większe znaczenie przypisuje się formom pozaszkolnym 

oraz realizacji strategii uczenia się przez całe życie. 
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 Są to drogi coraz powszechniej stosowane, przybywa też na rynku 

kształcenia podmiotów, które organizują pozaszkolne formy oświaty 

zawodowej. Do tych form można zaliczyć: kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, które mogą również realizować szkoły w zakresie kwalifikacji 

i zawodów nauczanych w szkole, inne kursy zawodowe, szkolenia 

przywarsztatowe, kursokonferencje, seminaria i sympozja, praktyki  

i staże, a także samokształcenie kierowane. Najpowszechniejsza grupa 

nauczycieli  pracujących w formach pozaszkolnych to nauczyciele 

kursów. Najczęściej nazywa ich się, w przypadku zajęć teoretycznych 

wykładowcami, a przypadku nauki praktycznej - instruktorami  

(np. instruktor nauki jazdy). Nauczyciele kształcenia zawodowego 

przedmiotowego, czy kształcenia modułowego, mimo że posiadają, 

szereg cech wspólnych dla całej zbiorowości nauczycieli, mają też swoją 

specyfikę. Wynika ona z faktu realizacji przez nich treści, które  

nie wystarczy tylko zrozumieć i ewentualnie zapamiętać (jak to jest  

w przypadku treści większości przedmiotów ogólnokształcących),  

ale które trzeba umiejętnie wykorzystać przy wykonywaniu wyuczonego 

zawodu. Aktualnie o wynikach nauczania zawodu decyduje nie tylko 

przygotowanie specjalistyczno-pedagogiczne nauczycieli, gdzie bardzo 

ważnym elementem w nauczaniu zawodu jest potrzebna nie tylko wiedza 

specjalistyczna i specjalistyczne umiejętności, ale również umiejętności 

ich przekazywania. Wraz z lawinowym przyrostem informacji,  

tak charakterystycznym dla naszych czasów, rola nauczyciela, w tym 

także (a może przede wszystkim) kształcenia zawodowego 

przedmiotowego czy kształcenia modułowego będzie się zmieniała.  

Z osoby, która przekazywała swoją wiedzę i swoje umiejętności 

nauczyciel staje się i stawał się będzie w coraz to większym stopniu : 

 przewodnikiem uczącego się po różnych dziedzinach wiedzy, 

 organizatorem procesu uczenia się, 

 doradcą w poszukiwaniu najlepszych dróg samokształcenia. 

 Ostatnio postuluje się zgodnie z zapisami podstawy programowej 

dla zawodów, aby w szkolnictwie zawodowym pracował nauczyciel 

kształcenia zawodowego przedmiotowego czy kształcenia modułowego 

przygotowany do prowadzenia zajęć zarówno teoretycznych 

przedmiotów zawodowych, jak i zajęć praktycznych, a zatem,  

aby realizował obie dopełniające się strony procesu kształcenia 

zawodowego (kształcenia praktyczne i teoretyczne).  
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 Ma być to taki „...swoisty ekspert, wykraczający poza ramy 

wyznaczonej specjalności dydaktycznej” oraz skuteczny i efektywny  

w swoim działaniu nauczyciel. Wymagać to będzie innego spojrzenia  

na proces kształcenia nauczycieli szkół zawodowych i zastąpienie  

encyklopedyzmu w nauczaniu tak zwaną „dydaktyką myślenia”,  

która polega na rozwiązywaniu problemów (zadań) przez uczącego się  

w sytuacji braku wiedzy niezbędnej do osiągnięcia rozwiązania.  

 

Bardzo trafny w odniesieniu do nauczycieli (kształcenia zawodowego) 

jest opis nauczycieli obecnego XXI wieku: 

 „Nauczyciele muszą umieć pomóc uczniom dostrzec sens tam, 

gdzie inni widzą tylko chaos” - dla wielu ludzi kształcenie zawodowe 

początkowo jest niezrozumiałe, to właśnie nauczyciel musi ośmielić 

ucznia w posługiwaniu się narzędziami, urządzeniami wyjaśniając 

sens ich działania; 

 „Umieć współpracować z innymi ludźmi w zespołach i samemu 

decydować, jak wykonać zadanie" - bardzo często praca  

na stanowisku pracy odbywa się w grupach 2-3-osobowych, zadanie 

może być dzielone na kilka zadań równoległych, może być 

prowadzona rywalizacja między grupami; 

 „Nauczyciele muszą cały czas się uczyć, zgodnie ze zdobytą wiedzą 

radzić sobie z nowymi obowiązkami i tym, co niesie postęp naukowy 

i techniczny” - to nauczyciel kształcenia zawodowego musi bardzo 

często odpowiadać na pytania o nowinki z zakresu wykonywanej 

pracy, itp.; 

 Nauczyciele nie przyjdą do szkoły wyposażeni w znajomość 

wszystkiego, co wiedzieć powinni; będą jednak umieli dotrzeć  

do potrzebnej im wiedzy i pomóc innym wiedzę tę wykorzystać” - 

prawda bezsporna w dziedzinie o tak szybkiej dynamice rozwoju, 

gdzie nawet najwybitniejsze autorytety nie są w stanie prognozować 

na dłużej niż kilka lat; nauczyciel kształcenia zawodowego powinien 

również uczniów nauczyć docierania do nowej wiedzy; 

 Nauczyciele muszą myśleć samodzielnie, działać niezależnie  

i współpracować z innymi, zachować zdolność krytycznego sądu, 

być ludźmi o szerokiej i głębokiej wiedzy. Bardzo ważna jest 

współpraca z innymi nauczycielami.  
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Funkcje doradcze nauczycieli kształcenia zawodowego  

 

 Główne funkcje nauczyciela ulegają ciągłym zmianom.  

Jaki jest zakres i wymiar tych zmian? Mówimy z zasady o pięciu 

głównych funkcjach nauczycieli. O funkcji: wychowawcy, dydaktyka, 

opiekuna, badacza własnej działalności i innowatora. W praktyce 

nakładają się one na siebie.  

 Współczesne oczekiwania wobec nauczycieli wymuszają więc 

potrzebę w zakresie doskonalenia funkcji doradczych nauczycieli. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Źródło: Funkcje doradcze nauczycieli kształcenia zawodowego MEN o szkolnictwie zawodowym 

(1999), Biblioteczka reformy, nr.3, s.47 

 Priorytetem polityki oświatowej jest stworzenie nowego modelu 

nauczyciela. Powinien on mieć wykształcenie wyższe, umieć uczyć się 

"innowacyjnie", a równocześnie być zdolnym do kształtowania tej 

umiejętności u swoich uczniów, sprawować funkcję kształceniową,  

lecz również wychowawczo-opiekuńczą, orientującą i koordynującą. 

Nauczyciel powinien także mieć zamiłowanie do swojej pracy  

oraz ustawicznie doskonalić swoje kompetencje zawodowe.  

 Przygotowanie absolwenta do funkcjonowania w warunkach 

zmiennego rynku pracy, wymaga również działań wychowawczo-

doradczych nauczyciela, wspierających planowanie przez ucznia drogi 

kształcenia i kariery zawodowej. 

N 
A 
U 
C 
Z 
Y 
C 
I 
E 
L 

dydaktyk 

Wychowawca-opiekun 

doradca 

 Wiedza psychologiczna 
(umiejętnośd 
obserwacji  
oraz identyfikacji 
predyspozycji, 
prowadzenia rozmów 
i negocjacji) 

 Umiejętnośd 
pozyskiwania, 
gromadzenia, 
analizowania  
i wykorzystywania 
informacji 

 Praca z dorosłymi 
(przede wszystkim  
z rodzicami) 

 Wiedza  pedagogiczna 

 Cechy osobowościowe 

 Wiedza ogólna i specjalistyczna (przedmiotowa) 

 Wiadomości i umiejętności metodyczne 
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 Więcej szczegółów określa rozporządzenie MEN w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

Funkcja nauczyciela wychowawcy rozumiana jako funkcja twórcy 

tworzenia warunków dla kształtowania postaw wychowanków-uczniów-

słuchaczy poprzez sprzyjanie rozwojowi przez m.in. wzbudzanie 

ciekawości, otwieranie umysłów do uczenie się życia w nieznanym, 

zaskakującym świecie, budowanie autorytetu fachowca-mistrza  

w zawodzie, kształtowanie przedsiębiorczości.  

Funkcja nauczyciela dydaktyka potrafiącego uczyć, działać 

skutecznie, bowiem wiedza i umiejętności są kluczem do przyszłości  

i nowoczesności. Rozwój społeczeństwa informacyjnego każe 

spostrzegać inaczej funkcję nauczyciela dydaktyka. W zasadzie jest on, 

lub będzie „wieloprzedmiotowcem„ w ujęciu interdydsyplinarnym, 

nauczać będzie wiele przedmiotów wykorzystując nowoczesne techniki  

i technologie. Potrzebni są przewodnicy, ludzie odpowiednio do tego 

przygotowani, którym nowe technologie pomagają, ale ich nie zastąpią. 

Funkcja nauczyciela opiekuna dbającego o dobro ucznia, wrażliwego 

na krzywdę, pomagającego w trudnych sytuacjach życiowych, 

zabiegającego o pomoc socjalną dla uczniów jej potrzebujących. 

Odpowiedzialność nauczyciela nad młodzieżą przebywającą  

na praktykach zawodowych lub pracującą w warunkach zbliżonych  

od zakładu pracy, w warsztatach kształcenia praktycznego ma na celu 

uchronić przed wypadkami, zagrożeniami dla życia i ich zdrowia. 

Funkcja nauczyciela badacza polegająca na badaniu-diagnozowaniu 

własnej działalności dydaktyczno-wychowawczej, tym bardziej że już  

w systematycznie przeprowadzane są egzaminy potwierdzające 

kwalifikacje w zawodzie, które ujawniają czasami braki występujące  

w poszczególnych etapach edukacji i wskazują na kierunki naprawy. 

Funkcja innowacyjna nauczyciela wprowadzającego nowe,  

a jednocześnie lepsze rozwiązania organizacyjne, techniczne  

i technologiczne, właściwy dobór treści i metod kształcenia.  

Ta szeroka wizja innowacyjności pozwoli lepiej przygotować i doskonalić 

kadry dla gospodarki. 
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Dostosowanie  edukacji  do  zmian  w  środowisku pracy 

 

 Nauczyciel kształcenia zawodowego ze względu na wagę 

zagadnień, które są przedmiotem jego zainteresowań, stanowi ważny 

atut w szkole, która chce się otworzyć na problemy człowieka XXI wieku. 

Może on stać się wzorcem dla nauczycieli innych przedmiotów, którzy  

z uwagi na większe doświadczenie ich dziedzin bardziej identyfikują się  

z tradycyjnym modelem nauczyciela. 

 

Źródło: Materiały szkoleniowe KOWEZiU. 

 Głównym wyznacznikiem zmian dla edukacji zawodowej w Polsce 

jest szybki wzrost gospodarczy połączony z rozwojem technologicznym 

oraz pogłębiająca się integracja europejska, które powodują,  

że szkolnictwo zawodowe jest ciągle konfrontowane z wymogami 

międzynarodowej konkurencji i globalizacji gospodarki. Z tej perspektywy 

wyrosła wspomniana wcześniej idea uczenia się przez całe życie 

(lifelong learning – LLL). 
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 Zgodnie z ideą LLL do kwalifikacji i kompetencji wymaganych  

na rynku pracy można dochodzić różnymi drogami poprzez kształcenie  

w trybie formalnym (szkolnym), pozaformalnym (dokształcanie, 

doskonalenie i szkolenie) i nieformalnym (samouczenie się  

oraz doświadczenie uzyskane w pracy). Jest wiele czynników,  

które determinują zmiany w systemie kształcenia zawodowego  

i ustawicznego. Wśród nich możemy m.in. wyodrębnić te, które składają 

się kontekst polski (rys.) oraz wynikające ze zobowiązań naszego kraju 

jako stałego członka Unii Europejskiej (kontekst europejski – rys. ).  

Obie grupy czynników są komplementarne – wzajemnie się uzupełniają, 

mają złożony charakter oraz wymagają podejścia interdyscyplinarnego 

przy rozwiązywaniu problemów związanych z ich implementacją  

do systemu kształcenia zawodowego w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

Rys. Czynniki zmian w kształceniu zawodowym - kontekst polski 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Czynniki zmian w kształceniu zawodowym - kontekst europejski 
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 Tendencje zmian w świecie w organizacji kształcenia 
zawodowego wyrażają się takimi zjawiskami i procesami, jak: 
 
 zbliżenie relacji między kształceniem ogólnym i zawodowym,  
 zwrot ku efektom kształcenia, celom ogólnokształcącym  

i ogólnozawodowym w kształceniu zawodowym,  
 zapewnienie jakości kształcenia,  
 nauka języków obcych,  
 rozwijanie aktywnych metod kształcenia,  
 zwiększanie elastyczności kształcenia poprzez kształcenie 

ustawiczne,  
 ukształtowanie oczekiwanych umiejętności zawodowych w krótkim 

okresie czasu, obniżenie kosztów kształcenia,  
 indywidualizacja procesu kształcenia.  

 
 Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego  
na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie 
oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów służą kwalifikacje 
wyodrębnione w poszczególnych zawodach wpisanych do klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego. 
  
W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie  
i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie 
kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego,  
z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Wymaganie korelacji 
treści kształcenia wskazuje na konieczność pracy zespołem nauczycieli, 
w tym w odniesieniu nawet do realizowanych praktyk zawodowych  
czy zajęć praktycznych.  
  
W procesie kształcenia zawodowego podejmowane są działania 
wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb 
i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek 
edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia  
i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu 
kończeniu nauki. 
  
 Umiejętności i wiadomości oraz kompetencje personalne  
i społeczne, które uczący się nabywa w procesie kształcenia 
zawodowego opisane są, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji,  
w języku efektów kształcenia.  
  



20 

 

Idea ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 
 
Ramy kwalifikacji obejmują: 

  efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów,  
w tym kompetencje personalne i społeczne; 

  efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru 
kształcenia; 

  efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych  
w zawodach.1 
 

 

Źródło: Instytut Badań Edukacyjnych -Materiały szkoleniowe Polska Rama Kwalifikacji jako narzędzie dialogu 

pomiędzy edukacją a rynkiem pracy Agnieszka Chłoń-Domińczak Konferencja „Szkoły i pracodawcy – razem  

ku lepszej jakości kształcenia zawodowego”, Warszawa, 11 października 2012 r. 

                                                           
1 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 

europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C111/01). 
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 Wymóg ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności staje 
się czymś naturalnym, a wręcz stanowi "być albo nie być" dla utrzymania 
statusu pracownika. Wyższe umiejętności są konieczne we wszystkich 
sferach życia gospodarczego. Podstawą każdego kształcenia  
w formach szkolnych i pozaszkolnych, jest program nauczania.  

 Cele kształcenia zawodowego charakteryzuje duża dynamika 
zmian, ponieważ szybki rozwój nauki i techniki ma tutaj kluczowe 
znaczenie. Wyłania się zatem potrzeba stałego monitorowania treści 
kształcenia dostosowanych do oczekiwań rynku pracy.  

 Tymczasem, jak wskazuje praktyka, aktualne programy 
kształcenia, szkolenia ogólnozawodowego i zawodowego nie są na tyle 
elastyczne, aby nadążały za zmianami technologicznymi  
i organizacyjnymi środowiska pracy. Z tego też powodu, ważnym 
elementem edukacji szkolnej jest dostosowanie procesu 
kształcenia do tych zmian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:www.biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=639 
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Definicje w metodyce kształcenia zawodowego oparte na 

KRK 

EDUKACJA FORMALNA - uczenie się poprzez udział w programach 
kształcenia i szkolenia, prowadzących do uzyskania kwalifikacji 
zarejestrowanej. 

 Uwaga: Do czasu wdrożenia zintegrowanego systemu kwalifikacji 
przez edukację formalną będziemy rozumieli kształcenie i szkolenie 
organizowane na podstawie ustaw regulujących systemy oświaty  
i szkolnictwa wyższego. Wszystkie inne organizowane programy 
kształcenia i szkolenia określa się jako edukację pozaformalną. 

EDUKACJA POZAFORMALNA - uczenie się zorganizowane 
instytucjonalnie, jednak poza programami kształcenia i szkolenia 
prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanej.    

UCZENIE SIĘ NIEFORMALNE - nabywanie wiedzy, umiejętności  
i kompetencji społecznych w toku różnorodnych aktywności  
poza zorganizowanymi formami kształcenia się. 

 

KRAJOWY SYSTEM KWALIFIKACJI (KSK) - ogół rozwiązań służących 
ustanawianiu i nadawaniu kwalifikacji oraz zapewnianiu  
ich jakości. Elementami krajowego systemu kwalifikacji są procedury 
tworzenia kwalifikacji, ich nadawania oraz uznawania, a także procedury 
zapewniania jakości, systemy walidacji kompetencji uzyskanych  
w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej i przez uczenie się 
nieformalne oraz systemy akumulowania i przenoszenia osiągnięć.   

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI - ogół rozwiązań służących 
ustanawianiu, nadawaniu oraz zapewnianiu jakości tych kwalifikacji, 
które są ujęte w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). 

ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI (ZRK) - publiczny rejestr, 
który ma obejmować kwalifikacje nadawane w Polsce. Warunki wpisania 
kwalifikacji do ZRK muszą zostać określone w przepisach prawa.   

KWALIFIKACJA - określony zestaw efektów uczenia się – zgodnych  
z ustalonymi standardami – których osiągnięcie zostało formalnie 
potwierdzone przez upoważnioną instytucję.  

KWALIFIKACJA ZAREJESTROWANA - opisany w Zintegrowanym 
Rejestrze Kwalifikacji zestaw efektów uczenia się/kształcenia się, 
którego osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez uprawnioną 
instytucję. Kwalifikacja opisana w rejestrze może być pełna  
lub cząstkowa.  
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KWALIFIKACJA PEŁNA - kwalifikacja zarejestrowana, nadawana 
wyłącznie w ramach systemów oświaty i szkolnictwa wyższego  
po osiągnięciu efektów uczenia się odpowiadających wymaganiom  
dla kwalifikacji nadawanych po określonych etapach kształcenia.   

KWALIFIKACJA CZĄSTKOWA - kwalifikacja zarejestrowana,  
która nie jest kwalifikacją pełną.    

KWALIFIKACJA ZŁOŻONA- kwalifikacja, w której jednym z wymagań 
jest posiadanie innej kwalifikacji (składowej).  

EUROPEJSKA RAMA KWALIFIKACJI dla uczenia się przez całe 
życie (ERK) - przyjęta w UE struktura poziomów kwalifikacji 
stanowiąca układ odniesienia krajowych ram kwalifikacji, umożliwiający 
porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach.  

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI (PRK) - opis hierarchii poziomów 
kwalifikacji wpisywanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji  
w Polsce.  

SEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI - opis hierarchii poziomów 
kwalifikacji, funkcjonujących w danej dziedzinie działalności (sektorze, 
branży).  

WIEDZA - zbiór opisów faktów, zasad, teorii i praktyk, przyswojonych  
w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się  
lub działalności zawodowej.  

UMIEJĘTNOŚCI- zdolność wykonywania zadań i rozwiązywania 
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności 
zawodowej.  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE- zdolność kształtowania własnego 
rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia  
w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego 
kontekstu własnego postępowania.  

EFEKTY UCZENIA SIĘ / EFEKTY KSZTAŁCENIA SIĘ -  zasób wiedzy, 
umiejętności oraz kompetencji społecznych − nabytych w procesie 
uczenia się.   

OSIĄGNIĘCIE  - wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia 
się – stanowiących składnik wymagań dla kwalifikacji – których 
uzyskanie zostało potwierdzone na podstawie przeprowadzonej 
walidacji.  

AKUMULOWANIE OSIĄGNIĘĆ - gromadzenie potwierdzonych efektów 
uczenia się/kształcenia się, stanowiących składniki wymagań dla danej 
kwalifikacji. 



24 

 

PRZENOSZENIE OSIĄGNIĘĆ - uznawanie – przez podmiot nadający 
kwalifikację – efektów uczenia się/kształcenia się stanowiących składniki 
wymagań dla tej kwalifikacji, które zostały potwierdzone przez inne 
podmioty.  

WALIDACJA - wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie  
od sposobu uczenia się – kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji 
zostały osiągnięte. Walidacja prowadzi do certyfikacji. 

CERTYFIKOWANIE - proces, w którego wyniku uczący się otrzymuje  
od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający,  
że osiągnął określoną kwalifikację. Certyfikacja następuje po walidacji.  

UZNAWANIE KWALIFIKACJI - formalne uznanie przez uprawnioną  
do tego instytucję ważności świadectwa/dyplomu zdobytego za granicą. 

JAKOŚĆ KWALIFIKACJI - przez jakość kwalifikacji rozumie się jej 
funkcjonalność dla osób, które ją uzyskały lub starają się ją uzyskać, 
oraz dla otoczenia społecznego, w którym dana kwalifikacja funkcjonuje. 

 

Koncepcja Europejskich Ram Kwalifikacji.    www.kwalifikacje.edu.pl  

Idea ta pojawiła się w 2004 r., w ślad za nią poszły Zalecenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskich Ram Kwalifikacji  
dla Uczenia się przez Całe Życie z 23 kwietnia 2008 r. oraz decyzja 
konferencji ministrów szkolnictwa wyższego UE z 2005 r., zgodnie  
z którą kraje uczestniczące w Procesie Bolońskim powinny wdrożyć 
Ramy Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.  
W końcu – Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w z dnia  
18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu 
transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). 

 

Perspektywa uczenia się przez całe życie bazuje na założeniach: 

1) równorzędności uczenia się w różnych formach, miejscach         
i okresach życia; 

2) identyfikacji, ocenie i uznawaniu efektów uczenia się 
niezależnie od formy, miejsca i czasu; 

3) proces uczenia się trwa od pierwszych do ostatnich lat życia 

 Polska, tak jak inne kraje Unii Europejskiej, zmienia podejście  
do edukacji, wzmacnia powiązania pomiędzy edukacją, a rynkiem pracy, 
wspiera mobilność pracowników i uelastycznia proces pozyskiwania 
kwalifikacji. 
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Planowanie  i  organizacja  procesu  dydaktycznego 
 
 Każdy problem edukacyjny ma swoją optymalną metodologię 
realizacji, a każda metoda niesie różne korzyści edukacyjne.  
 

Powiesz – zapomnę, 
Pokażesz – zapamiętam, 
Zrobię – przeżyję,  
Doświadczę – zrozumiem. 

 
 Uczenie się jest zdobywaniem doświadczeń prowadzących do 
powstania trwałych zmian w zachowaniu uczącego się.  
 
 Fazy procesu uczenia się: preparacyjna (wstępna), odbioru 
informacji, przekształcania i integrowania informacji, przekazywania 
informacji. 
 
 Determinanty uczenia się: efekty uczenia się zależą głównie  
od czynników związanych z samym uczniem i związanych z sytuacją 
uczenia się. 
  
 Nauczanie w najprostszej definicji jest kierowaniem uczenia się. 
Szerzej – nauczanie jest planową pracą nauczyciela z uczniami, 
umożliwiającą im zdobywanie wiadomości, umiejętności, nawyków  
oraz rozwijanie osobowości (Pedagogika. Leksykon 2000). Oba procesy 
– uczenia się i nauczania – składają się na proces kształcenia, 
traktowany jako sekwencja świadomych i celowych czynności 
nauczycieli (którymi są nie tylko nauczyciele w szkołach) i uczniów 
(Okoń).  
 Istnieje wiele typologii nauczania opartych na rożnych kryteriach: 
modele oparte na przetwarzaniu informacji, modele społeczne, modele 
rozwoju osobowości (ich punktem wyjścia jest „ja” ucznia) i modele 
behawioralne (ich podstawę teoretyczną stanowi teoria uczenia się 
społecznego, a także modyfikacji zachowania, terapii behawioralnej  
i cybernetyka). 
  
Modele procesu uczenia się 
 
 Efektywne uczenie się odbywa się za pomocą środków wizualnych 
(wzrokowych), audytywnych (słuchowych) i kinestetycznych (czuciowo-
ruchowych) – WAK. Komunikacja między dwiema osobami przebiega  
za pomocą jednego preferowanego systemu.  
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 Osoba posiadająca preferencje wizualne – w jej umyśle tworzone  
są bogate sceny, często przypomina siebie w rożnych sytuacjach, 
kojarzy słowa z obrazami, nowe terminy zapamiętuje, gdy je zobaczy. 

 Osoba z preferencjami audytywnymi – wyraża siebie poprzez dialog 
wewnętrzny, przejawia duże zainteresowanie językiem mówionym, 
przewiduje nowe sytuacje, przede wszystkim zastanawiając się nad 
tym, co zostanie do niej powiedziane oraz co sama będzie mówić. 

 Osoba z preferencjami kinestetycznymi – dla niej bardzo ważne będą 
wszelkie wrażenia dotykowe, ale również powiązanie rożnych sytuacji, 
terminów z reakcjami uczuciowymi i emocjami. Taka osoba chcąc 
przeliterować słowo, najpierw „czuje”, jak jej ręka „pisze” wyraz. 

 
Teoria wielorakiej inteligencji Howarda Gardnera 
 

 Howard Gardner stworzył model inteligencji, który stał się centralną 
częścią każdego procesu szybkiego uczenia się.  
 Wyróżnił 7 rodzajów inteligencji, które skupiają charakterystyczne 
dla siebie zdolności: 
 Lingwistyczna – umiejętność posługiwania się językiem, wzorami  

i systemami; 
 Matematyczna i logiczna – umiłowanie do precyzji oraz myślenia 

abstrakcyjnego i strukturalizowanego; 
 Wizualna i przestrzenna – myślenie obrazowe, umiejętne korzystanie  

z map; 
 Muzyczna – wrażliwość emocjonalna, poczucie rytmu, zrozumienie 

złożoności muzyki; 
 Interpersonalna – łatwy kontakt z innymi ludźmi, umiejętności 

mediacyjne, dobra komunikatywność; 
 Intrapersonalna – automotywacja, wysoki poziom wiedzy o samym 

sobie, silne poczucie wartości; 
  Kinestetyczna – dobre wyczucie czasu, uzdolnienia manualne, duże 

znaczenie zmysłu, dotyku, ruchliwość, dobra organizacja 
przestrzenna. 

 
 Nauczyciele powinni preferować STYLE UCZENIA SIĘ  
w zależności od składu osobowego swoich podopiecznych. 
 
 TYPY SENSORYCZNE  

(wzrokowiec, słuchowiec, czuciowiec, kinestetyk)  
Okazuje się, że w klasie szkolnej przeciętnie około 30% - 34% 
uczniów to słuchowcy, około 29% - 40% wzrokowcy, około 15% 
dotykowcy i około 15% – 37% kinestetycy. 
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 STYLE WG HONEYA I MUMFORDA  
(empiryk, kontemplator, teoretyk, pragmatyk)  
 

EMPIRYK lubi nowe doświadczenia, chętnie pracuje w grupie,  
jest elastyczny, nie lubi słuchać wykładów, szybko się nudzi, lubi ryzyko. 
KONTEMPLATOR uczy się przez obserwację, jest rozważny, 
dotrzymuje terminów, nie lubi pracy w grupie, unika ryzyka. 
TEORETYK ma umysł analityczny, jest dociekliwy, lubi lekki nieład,  
nie radzi sobie w zaskakujących sytuacjach, jest obiektywny. 
PRAGMATYK woli działać niż planować, lubi uczyć się ciągle czegoś 
nowego, uczy się tego, czego widzi zastosowanie. jest niecierpliwy. 
Wzrokowiec – zazwyczaj jest dobrze zorganizowany, schludnie ubrany, 
używa określeń: „widzę rozwiązanie; nie widzę innego wyjścia;  
to mi dobrze wygląda; wyobraź sobie”, itp., podczas nauki preferuje 
słowo pisane, ilustracje i wykresy; w rozmowie patrzy na twarz 
rozmówcy, przed siebie lub spogląda w górę. 
Słuchowiec – pyta o informacje, podczas nauki preferuje objaśnienia 
werbalne, lubi się uczyć przy muzyce lub odgłosach rozmowy, nie lubi 
ciszy, nuci coś, podśpiewuje, używa zwrotów: „słucham cię; to mi dobrze 
brzmi; coś mi to mówi”, itp., a w czasie rozmowy spogląda w prawo  
lub w lewo. 
Dotykowiec – podczas nauki preferuje sporządzanie notatek, 
rysowanie, dotykanie przedmiotów, lubi coś robić z rękami, ma potrzebę 
akceptacji, nie potrafi się skoncentrować w miejscu, gdzie inni go nie 
lubią, zazwyczaj spogląda krotko na rozmówcę, patrzy w dół lub w bok. 
Kinestetyk – trudno mu usiedzieć nieruchomo w jednym miejscu, jeśli 
musi siedzieć, garbi się, stuka butami w podłogę lub porusza nogami, 
podczas nauki lubi coś demonstrować, odtwarzać, angażować się  
w sytuacje związane z ruchem, używa zwrotów: „czuję się z tym dobrze; 
kontaktuję; to mnie zniechęca, odpycha”, itp. rzadko spogląda  
na rozmówcę, patrzy głownie w dół lub bok, jeśli pojawi się jakiś ruch, 
natychmiast spogląda w tym kierunku. 
 
 Punktem wyjścia do planowania procesu kształcenia zawodowego  
są cele dydaktyczne, wynikające z treści kształcenia zawodowego,  
na podstawie których nauczyciel dobra odpowiednie metody i formy 
organizacyjne pracy uczniów, a także odpowiednie zasady nauczania 
oraz sposoby sprawdzania i oceny osiągnięć uczniów. U podstaw 
każdego procesu kształcenia leżą zawsze jakieś szeroko rozumiane 
założenia. Są one świadome i ukierunkowane na wynik. Założenia te 
obejmują również cele kształcenia. Oczywiste jest, że w przypadku 
kształcenia zawodowego mówimy o celach kształcenia zawodowego. 
 



28 

 

Dydaktyczne cele ogólne i szczegółowe (C) 
 
 Osiągnięcie założonych efektów kształcenia określonych  
w programie przedmiotu zależy od wielu czynników, przede wszystkim 
przygotowania merytorycznego nauczyciela, organizacji procesu 
dydaktycznego oraz indywidualnych zainteresowań i potrzeb uczniów. 
Dydaktyczne cele ogólne i szczegółowe (C ) 
  
Samo określenie terminu „cele kształcenia zawodowego”  
w literaturze pedagogicznej nie budzi większych kontrowersji, spór 
dotyczy treści, które przypisuje się temu pojęciu. Zatem można przyjąć, 
że przez cele kształcenia zawodowego rozumie się świadomie założone 
wyniki procesu nauczania-uczenia się zawodu, wyrażone przyrostem 
wiadomości, umiejętności i nawyków oraz zmianami osobowości 
podmiotu uczącego się.  
 
 Tadeusz Nowacki, omawiając cele kształcenia zawodowego, 
wyróżnia trzy etapy tych celów: 
 
Etap I związany jest z kształceniem przedzawodowym i ma prowadzić: 

1) w zakresie wiedzy (świadomości) do opanowania ogólnej wiedzy  
o gospodarce i jej znaczenia dla życia społecznego i kulturalnego; 

2) w zakresie umiejętności do opanowania umiejętności 
politechnicznych przydatnych na każdym stanowisku pracy; 

3) w zakresie motywacji do pozytywnego nastawienia do ogólnie 
pojmowanej pracy zawodowej; 

 
Etap II odnosi się do kształcenia zawodowego i ma pozwolić: 

1) w zakresie wiedzy (świadomości) na opanowanie wiedzy 
ogólnozawodowej i specjalistycznej; 

2) w zakresie umiejętności na opanowanie układu umiejętności 
specjalistycznych; 

3) w zakresie motywacji na zapoznanie się z zawodem, w wyniku 
którego rodzi się duma zawodowa. 

 
Kolejny, III etap odnosi się już do samej pracy zawodowej, a zatem  
do doskonalenia zawodowego i ma zrodzić: 

1) w zakresie wiedzy (świadomości) poczucie wartości wysokich 
kwalifikacji zawodowych; 

2) w zakresie umiejętności - umiejętności twórcze; 
3) w zakresie motywacji perfekcjonizm w służbie gospodarki.  
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Wincenty Okoń wyróżnia sześć podstawowych celów kształcenia 
zawodowego: 
1. Opanowanie wiedzy zawodowej z tych dziedzin, które są wspólne 

zawodom objętym danym kierunkiem kształcenia zawodowego. 
2. Praktyczne opanowanie metod, środków i form typowych  

dla danego zawodu i dla zawodów pokrewnych. 
3. Ukształtowanie i ugruntowanie postaw obywatelskich i przekonań 

naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny życia 
związanej z przyszłym zawodem. 

4. Rozwinięcie specjalnych uzdolnień, ważnych dla wykonywania 
danego zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności 
informacyjnych i twórczych. 

5. Rozwinięcie zainteresowań i motywacji związanych z danym 
zawodem, w celu osiągnięcia tak zwanej identyfikacji zawodowej. 

6. Wdrożenie do ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez 
samouctwo i kształcenie ustawiczne. 

Tenże sam autor, cele kształcenia zawodowego dzieli na rzeczowe  
i podmiotowe. Do rzeczowych zalicza cele wymienione w punktach  
od 1-3, a do podmiotowych cele ujęte w punktach 4-6. 
 
 Z kolei Zygmunt Wiatrowski uważa, że przed szeroko  
i współcześnie rozumianym kształceniem zawodowym stawia się  
dwa podstawowe zadania: 

1) kształcenie cech kierunkowych osobowości człowieka, w tym 
postaw i przekonań, uznawanych wartości oraz celów i ideałów 
odpowiadających danemu społeczeństwu; 

2) przygotowanie jednostki do życia społecznego, w tym  
do bezpośredniego udziału w rozwoju gospodarczym, 
społecznym i kulturalnym kraju i narodu. 

Zgodnie z wymienionymi zadaniami Z. Wiatrowski wyróżnia dwie 
podstawowe grupy celów kształcenia zawodowego. Są to:  
1. Cele ogólne (kierunkowe), zakładające kształtowanie wielostronnie 

rozwiniętej osobowości człowieka oraz uwzględniające 
kształtowanie prawidłowego stosunku do świata wartości, 
społeczeństwa, drugiego człowieka, samego siebie, świata kultury  
i przyrody. 

2. Cele szczegółowe (instrumentalne), takie jak: 
• opanowanie wiedzy, umiejętności i nawyków zawodowych, 

warunkujących należyte przygotowanie do zawodu;  
• opanowanie typowych metod, środków i form działalności 

zawodowej; 
• rozwinięcie specjalnych uzdolnień, motywacji, zainteresowań  

i sprawności, niezbędnych do wykonywania zawodu; 
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• rozwinięcie umiejętności i przyzwyczajeń do ciągłego podnoszenia 
własnych kwalifikacji w drodze doskonalenia zawodowego, 

• wykształcenie gotowości dążenia do mistrzostwa w zawodzie. 
 Na podstawie tej analizy pojmowania celów kształcenia 
zawodowego można przyjąć, że podobnie jak wszystkie  elementy 
kształcenia zawodowego również i cele podlegają wpływom innych 
elementów systemu  oraz oddziaływaniom zewnętrznym pochodzącym  
z bliższego i dalszego otoczenia szkoły (jednostki szkolącej ).  
 Punktem wyjścia do formułowania ogólnych i szczegółowych celów 
dydaktycznych są cele stawiane systemowi kształcenia zawodowego  
(cele ogólne). Ich znajomość przez nauczyciela jest nieodzowna,  
by mógł on wprowadzić cele odnoszące się do jego uczniów, jego zajęć  
i przedmiotu. Szczegółowe cele dydaktyczne (które często  w literaturze 
pedagogicznej utożsamia się z celami operacyjnymi) w kształceniu 
zawodowym powinny określać, co uczący się potrafi zrobić, jeśli będzie 
się uczył, a nie ustalać, co robi lub ma zrobić nauczyciel. 
 
Formułowanie celów winno zaczynać się od następujących zwrotów: 
 
 

• Uczący się umie wyjaśnić... 

• Uczący się umie nazwać... 

• Uczący się uświadomi sobie...  

• Uczący się potrafi naszkicować... 

• Uczący się potrafi wykonać... 

 
                                                                                                    Źródło: www.Fotolia.com 
Taki sposób formułowania celów pracy dydaktycznej ułatwia 
nauczycielowi przedmiotów zawodowych racjonalne przygotowanie  
do zajęć, zmusza do ścisłego precyzowania zadań realizowanych  
na zajęciach, a ponadto stwarza szerokie podstawy do obiektywnej 
kontroli i oceny osiągnięć uczącego się. Uwzględniając wyżej opisane 
uwarunkowania, należy pamiętać i rozumieć że praca w dziedzinie 
zachowania ludzkiego wymaga gotowości i umiejętności stałego 
modyfikowania własnych poglądów na to, czego uczniowie powinni się 
uczyć. Problem ten odnosi się zwłaszcza do nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, którzy realizują programy (oraz treści) kształcenia  
zmieniające się  wyjątkowo dynamicznie. Jest to szczególnie istotna 
potrzeba współczesnej szkoły, gdyż w ostatnim okresie tempo zmian 
programowych i potrzeb w zakresie  zmian kompetencyjnych jest szybkie 
jak nigdy dotąd. 



31 

 

Taksonomia celów nauczania 

Cele nauczania - zamierzone właściwości uczniów wyrażające się 

opanowaniem przez nich określonych czynności. Świadomie założone 

efekty kształcenia. Formułowanie celów służy zarówno doborowi metod  

i treści nauczania, jak i (przede wszystkim) egzekwowaniu wiedzy  

i umiejętności. 

Ujęcie taksonometryczne zmierza do ścisłego, kompletnego  
i rozłącznego ujęcia celów nauczania, w którym pozycje 
taksonometryczne mogą stać się przedmiotem pomiarów. System ten, 
zwany taksonomią Blooma, wynalazł Benjamin Bloom, który opracował 
dwie dziedziny (poznawcza, emocjonalna). Trzecią (psychomotoryczną) 
opracował Baldwin: 
1) dziedzina poznawcza: wiedza, rozumienie, zastosowanie metod, 

analiza, synteza, ocenianie ze względu na złożone cele; 
2) dziedzina emocjonalna: recepcja, działanie, wartościowanie, 

organizacja; 
3) dziedzina psychomotoryczna: percepcja, nastawienie, działania 

kierowane, działania kompleksowe. 
W Polsce taksonomię opracował Bolesław Niemierko. Wyodrębnił  

4 kategorie: zapamiętywanie, zrozumienie, zastosowanie w sytuacjach 

typowych, zastosowanie w sytuacjach problemowych. W opracowaniach 

dydaktycznych są one oznaczane dużymi literami alfabetu łacińskiego. 

1) Poziom wiadomości:  
a) Zapamiętanie wiadomości (A) oznacza gotowość ucznia  

do przypomnienia sobie pewnych terminów, faktów, praw i teorii 
naukowych, zasad działania. Wiąże się to z elementarnym 
poziomem rozumienia wiadomości: uczeń nie powinien ich mylić 
ze sobą i zniekształcać. Czasowniki używanie przy określaniu 
celów tej kategorii, to: wymienić elementy, podać, określić, 
zdefiniować, zidentyfikować, wyliczyć. 

b) Zrozumienie wiadomości (B) oznacza, że uczeń potrafi 
przedstawić je w innej formie, niż je zapamiętał, uporządkować  
i streścić, uczynić podstawą prostego wnioskowania. Czasowniki 
używanie przy określaniu celów tej kategorii, to: wyjaśnić, 
scharakteryzować, streścić, rozpoznać, rozróżnić, uzasadnić, 
zilustrować. 

2) Poziom umiejętności:  
a) Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych (C) oznacza 

opanowanie przez ucznia umiejętności praktycznego posługiwania 
się wiadomościami według podanych mu uprzednio wzorów. 
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Cel, do którego wiadomości mają być stosowane, nie powinien być 
bardzo odległy od celów osiąganych w toku ćwiczeń szkolnych. 
Czasowniki używanie przy określaniu celów tej kategorii,  
to: wykonać, rozwiązać, zastosować, skonstruować, porównać, 
określić, narysować, sklasyfikować, zmierzyć, połączyć, 
zaprojektować, wybrać sposób, wykreślić. 

b) Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych (D) 
oznacza opanowanie przez ucznia umiejętności formułowania  
i rozwiązywania problemów, dokonywania analizy i syntezy 
nowych dla niego zjawisk, formułowania planu działania, tworzenia 
oryginalnych przedmiotów, wartościowania przedmiotów według 
pewnych kryteriów. Czasowniki używanie przy określaniu celów tej 
kategorii, to: udowodnić, przewidzieć, wykryć, zanalizować, ocenić, 
zaplanować, zaproponować, opracować. 

Tabela 1. Taksonomia celów w dziedzinie poznawczej (B. Niemierko) 

Poziom Kategoria 

I. Wiadomości 
A. Zapamiętanie wiadomości 

B. Zrozumienie wiadomości 

II. Umiejętności 

C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach 

typowych 

D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach 

problemowych 

 

Źródło: B. Niemierko: Cele kształcenia w: K. Kruszewski. Sztuka nauczania – czynności 

nauczyciela. PWN. Warszawa 1991. 

Tabela 2. Taksonomia celów w dziedzinie motywacyjnej (B. Niemierko) 

Poziom Kategoria 

I. Działania 
A. Uczestnictwo w działaniu 

B. Podejmowanie działania 

II. Postawy 
C. Nastawienie na działanie 

D. System działań 

 

Źródło: B. Niemierko: Cele kształcenia w: K. Kruszewski. Sztuka nauczania – czynności 

nauczyciela. PWN. Warszawa 1991. 
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Tabela 3. Taksonomia celów praktycznych (B. Niemierko) 

Poziom Kategoria 

I. Działania A. Naśladowanie działania 

B. Odtwarzanie działania 

II. Umiejętności C. Sprawność działania w stałych 

warunkach 

D. Sprawność działania w zmiennych 

warunkach 

 

Źródło: B. Niemierko: Cele kształcenia w: K. Kruszewski. Sztuka nauczania – czynności 

nauczyciela. PWN. Warszawa 1991. 

Tabela 4. Taksonomia celów dla sfery poznawczej (B. S. Bloom) 

WIADOMOŚCI ROZUMIENIE ZASTOSOWANIE ANALIZA SYNTEZA OCENIANIE 

Adekwatne do 
sytuacji 
odtwarzanie 
informacji 

Ujmowanie 

istoty 

komunikatu, 

wskazanie 

różnicy, 

podobieństwa 

interpretacja, 

wychodzenie 

poza „dane”, 

wyprowadzani

e wniosków, 

odtwarzanie 

 

 

 

 

WIADOMOŚCI 

Ujęcie znanych 

treści 

w konkretnych 

sytuacjach 

(specyficznych 

i niespecyficznych

) np. 

zastosowanie 

zasad do 

odpowiedniego 

eksperymentu, 

zjawiska, procesu 

itp. 

 

 

 

 

 

ROZUMIENIE 

WIADOMOŚCI 

Rozczłonkowanie

, podział na 

elementy 

składowe 

i określenie 

relacji, odkrycie 

ukrytego 

znaczenia, 

struktury, faktu 

itp. Określenie 

stopnia związku, 

zgodności itp. 

 

 

STOSOWANIE 

ROZUMIENIE 

WIADOMOŚCI 

Złożenie 

elementów 

w całość 

tworzącą nową 

jakość (np. 

sformułowanie 

planu, 

sprawozdania)

, uogólnianie 

na podstawie 

danych 

jednostkowych 

 

ANALIZA 

STOSOWANI

E 

ROZUMIENIE 

WIADOMOŚCI 

Formułowanie 

sądów 

o faktach, 

zasadach, 

metodach wg 

określonych 

kryteriów 

 

 

 

 

 

SYNTEZA 

ANALIZA 

STOSOWANI

E 

ROZUMIENIE 

WIADOMOŚCI 

 

Źródło: S. Dylak: Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania. 

Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2000. 
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Tabela 5. Taksonomia celów dla sfery emocjonalnej (D. Krathwohl) 

ODBIERANIE REAGOWANIE WARTOŚCIOWANIE ORGANIZOWANIE SYNTEZA 

Uświadamianie 
sobie idei, 
procesów, 
dążenie do 
wysłuchania 
danego 
komunikatu, 
dostrzeganie 
poszczególnych 
zjawisk 

Przejawianie 

specyficznej 

reakcji, najpierw 

pod naciskiem, 

później 

dobrowolnie 

i z satysfakcją 

 

 

 

 

 

ODBIERANIE 

Akceptowanie 

wartości, rzeczy, idei, 

zachowań, 

przetwarzanie ich, 

zaangażowanie 

w przejawianiu 

zachowań, 

propagowanie idei, 

skłonność do 

przekonywania 

o słuszności … itp. 

 

 

REAGOWANIE 

ODBIERANIE 

Systematyzowanie 

wartości, określanie 

wzajemnych relacji, 

podporządkowanie 

zachowań 

systemowi wartości  

 

 

 

 

WARTOŚCIOWANIE 

REAGOWANIE 

ODBIERANIE 

Najwyższy poziom  - 

zamknięcie procesu 

internalizacji, 

zintegrowanie 

wartości w spójny 

system nacisk na 

wewnętrzną 

zgodność, 

zintegrowanie na 

poziomie filozofii 

życia i widzenia 

świata 

ORGANIZOWANIE 

WARTOŚCIOWANIE 

REAGOWANIE 

ODBIERANIE 

 

Źródło: S. Dylak: Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania. Wydawnictwo 

Szkolne PWN, Warszawa 2000. 

Tabela 6. Taksonomia celów dla sfery psychomotorycznej (A. J. Harrow) 

OBSERWOWANIE NAŚLADOWANIE ĆWICZENIE PRZYSTOSOWANIE 

Obserwowanie działań 

osób bardziej 

doświadczonych, 

ujmowanie kolejnych 

etapów czynności, 

procesów, świadomość 

techniki i wyniku 

działania, 

odczytywanie 

instrukcji działania 

Wykonywanie działao 

(kolejnych etapów) 

pod kierunkiem, 

wykonywanie 

czynności jako całości 

jest ciągle 

niedoskonałe 

 

 

OBSERWOWANIE 

Powtarzanie kolejnych 

kroków, niektóre z 

nich stają się 

nawykami (czasami 

wszystkie), czynności 

sprawnie wykonywane 

(z małym wysiłkiem) 

 

NAŚLADOWANIE 

OBSERWOWANIE 

Perfekcyjne 

wykonywanie 

czynności, 

wprowadzanie 

modyfikacji, 

dostosowanie z 

punktu widzenia 

sprawcy 

ĆWICZENIE 

NAŚLADOWANIE 

OBSERWOWANIE 

Źródło: S. Dylak: Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania. Wydawnictwo 

Szkolne PWN, Warszawa 2000. 
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TAKSONOMIA BLOOMA 

wiedza – gdy celem jest stwierdzenie, 

czy uczniowie pamiętają konkretne fakty, 

pytania zaczynają się zazwyczaj od: 

 nazwij      

 określ 

 powiedz     

 wylicz 

 wskaż      

 przypomnij 

 dopasuj     

 wybierz 
 

analiza – tutaj sprawdzamy, czy dostrzegli  

i rozpoznali elementy składowe problemu,  

informacji, dlatego prosimy: 

 przeanalizuj     

 uporządkuj 

 sporządź wykres    

 uprość  

 sklasyfikuj     

 podsumuj 

 pokaż różnice    

 odróżnij 

 porównaj z...   

 podziel na kategorie 

zrozumienie (pogłębiona wiedza) – 

uczeń nie tylko wie, ale jeszcze 

udowadnia nam, że rozumie, zadajemy 

więc pytania, które pozwolą nam poznać, 

czy uczeń rozumie, używamy wówczas: 

 porównaj  

 wyjaśnij 

 opisz 

 sklasyfikuj 

 wybierz  

 rozpoznaj 

 uporządkuj  

 wykaż 

 przeredaguj (sparafrazuj) 

synteza - gdy chcemy pomóc uczniom 

sformułować nowe relacje i ująć rzeczy 

razem w nowy oryginalny sposób, ich celem 

jest rozwój twórczych umiejętności, polecenia 

zaczynamy od: 

 skomponuj  

 sformułuj  

 zaprojektuj  

 stwórz 

 wymyśl  

 rozwiąż  

 zaproponuj  

 wynajdź  

 dostosuj  

 opracuj 

zastosowanie – sprawdzamy, czy uczeń 

potrafi zastosować/wykorzystać 

wiadomości, innymi słowy uczeń 

rozwiązuje problemy przez zastosowanie 

zdobytej wiedzy i umiejętności w różnych 

sytuacjach.  

Nasze polecenia zaczynamy od: 

 zastosuj 

 wypróbuj 

 użyj 

 odegraj rolę 

 skonstruuj 

 przekształć 

 sporządź model 

 przetłumacz  

 wykorzystaj 

 wykonaj doświadczenie 

ewaluacja – gdy celem jest pomoc uczniom 

w dokonaniu wyboru między kilkoma 

możliwościami wówczas, gdy mają ocenić, 

która z nich jest lepsza, dlatego zaczynamy 

od słów: 

 oceń  

 wybierz rozwiązanie 

 sporządź ranking  

 rozstrzygnij 

 oszacuj  

 uzasadnij 

 zrecenzuj  

 przedstaw opinię 

 udowodnij  

 poprzyj argumentami 

Źródło: CEO 
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Wymagania edukacyjne to hierarchiczny wykaz niezbędnych osiągnięć 
uczniów, powiązany ze skala, stopni szkolnych. Wymagania te,  
w odróżnieniu od wymagań egzaminacyjnych, muszą być formułowane 
wielopoziomowo, ponieważ służą, bezpośrednio do wystawiania stopni 
szkolnych. 
Osiągnięcia ucznia - to stan jego wiedzy (wiadomości i umiejętności - 
kompetencji) w momencie pomiaru. 
Badanie osiągnięć uczniów - to pozyskanie informacji, jakie 
wiadomości i umiejętności określone programem nauczania uczniowie 
opanowali i w jakim stopniu. 
Pomiar osiągnięć - to uściślone, poddane dyscyplinie metodologicznej 
sprawdzanie osiągnięć uczniów, których wyniki lokowane są. na skali 
pomiarowej, najczęściej punktowej, w ten sposób, że relacje między 
punktami skali odpowiadają, relacji miedzy osiągnięciami. 
Ocenianie - to czynność wartościowania wyników sprawdzania, pomiaru 
lub innych form diagnozy osiągnięć ucznia. Polega na przypisaniu  
tym wynikom odpowiednich pozycji na skali wartości. 
Planowanie wynikowe - polega na określaniu i ustopniowaniu wymagań 
programowych. Według tych wymagań nauczyciel planuje zajęcia  
oraz ocenia osiągnięcia uczniów i skuteczność własnej pracy. 
Planowanie wynikowe jest kluczowe dla współczesnej dydaktyki,  
gdyż przeciwdziała nadmiernej fantazji, hasłom bez pokrycia, 
pozorowaniu wysokiego poziomu pracy.  
Kategorie taksonometryczne nie muszą mieć związku z poziomem 

wymagań na poszczególne oceny szkolne. 
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Treści kształcenia  zawodowego (T) 
 
 Dla realizacji celów dydaktycznych konieczne są odpowiednie 
treści kształcenia. Muszą one odzwierciedlać, zdaniem Cz. Kupisiewicza  
zarówno aktualne, jak i przyszłe przewidywane potrzeby społecznego, 
zawodowego i kulturalnego życia kraju, a także potrzeby poszczególnych 
osób. Treści te winny spełniać, według wspomnianego autora, pewne 
kryteria naukowe.  
 Treści kształcenia zawodowego to: 

1) zbiór pojęć, twierdzeń, algorytmów i teorii dotyczących 
rzeczywistości przyrodniczej, społecznej, kulturalnej, technicznej  
i gospodarczej, stanowiącej przedmiot poznania, 

2) zbiór przedmiotów, narzędzi, urządzeń (a także ich opisy) 
warunkujących proces pracy, 

3) układ czynności niezbędnych do dochodzenia przez uczącego się 
do umiejętności i nawyków zawodowych, 

4) układ czynności warunkujących efektywne uczestnictwo podmiotu 
uczącego się w procesie pracy. 
 

 W polskim systemie oświatowym większość podmiotów 
zajmujących się bezpośrednio organizacją i prowadzeniem kształcenia 
zawodowego, a w szczególności publiczne szkoły zawodowe, realizują 
treści zblokowane w przedmiotach nauczania lub modułach. 
Stąd możemy wyróżnić treści: 

• zawarte w przedmiotach ogólnokształcących, prowadzące  
do realizacji celów głównych systemu kształcenia; 

• zawarte w przedmiotach ogólnozawodowych, umożliwiające 
przygotowanie szerokoprofilowe; 

• zawarte w przedmiotach specjalistycznych i prowadzące  
do specjalizacji zawodowej;  

• związane z przedmiotem/modułem/kwalifikacją: zajęcia praktyczne, 
realizowane najczęściej w warsztacie szkolnym, pracowni  
w warsztacie rzemieślniczym, placówce usługowej lub zakładzie 
produkcyjnymi. 

Uwaga 
 Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku 

szkolnego 
 Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący  

lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający 
postać papierową lub elektroniczną 

 Materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony  
dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności 

 Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:  
z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego 
lub bez zastosowania podręcznika lub materiałów  
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Zasady nauczania (Z) 

 
 Zarówno w literaturze polskojęzycznej, jak również obcojęzycznej 
nie ma pełnej  zgodności co do znaczenia terminu „zasada”, 
jak i do znaczenia (treści) które temu terminowi są przypisywane. 
 
 W obrębie samej dydaktyki można wyróżnić co najmniej trzy jego 
następujące znaczenia: 
1. Zasada to twierdzenie oparte na prawie naukowym, rządzącym 

jakimś procesem. 
2. Zasada jest tezą wywiedzioną z jakiejś doktryny. 
3. Zasada to norma postępowania uznanego za obowiązujące.  

 
 W odniesieniu do procesu kształcenia najbardziej trafne  
i praktycznie przydatne okazało się trzecie znaczenie tego terminu. 
Każda dziedzina posiada specyficzne zasady, których właściwe 
wykonywanie ma zapewnić osiąganie pożądanego wyniku.  
 Normy te mają często charakter umowny. Tak jest i w przypadku 
działalności dydaktycznej, w której np. raz mówi się o zasadach 
nauczania (najczęściej), innym razem o zasadach kształcenia (czyli  
o zasadach nauczania-uczenia się), a jeszcze  w innym przypadku - 
o zasadach uczenia się.  
 
Czym jest zasada nauczania  ?  
 B. Nawroczyński rozumiał zasady nauczania jako „normy 
wytyczające nauczycielowi metodę pracy dydaktycznej”, T. Nowacki 
określa je jako „generalne wytyczne określające, jak należy prowadzić 
nauczanie”. Z kolei według Cz. Kupisiewicza zasady nauczania należy 
rozumieć jako „normy postępowania dydaktycznego, których 
przestrzeganie pozwala nauczycielowi zaznajamiać uczniów  
z podstawami usystematyzowanej wiedzy, rozwijać ich zainteresowania  
i zdolności poznawcze... oraz wdrażać do samokształcenia”.  
 Można zatem przyjąć  do procesu kształcenia zawodowego dobrze 
przystaje następujące określenie tego terminu:  
 Zasady nauczania to ogólne normy, kanony, reguły postępowania 
dydaktycznego, których stosowanie umożliwia nauczycielowi 
zaznajamianie uczących się z usystematyzowanymi treściami nauczania 
oraz kształtowanie postaw zawodowych, a także pozwoli na wdrożenie 
ich do samokształcenia. Liczba zasad nauczania i ich układ bywa 
zróżnicowany i otwarty. Nauczyciel powinien wyposażyć uczniów  
w usystematyzowaną i trwałą wiedzę, z której powinni korzystać  
w praktyce zawodowej na różnych stanowiskach pracy.  
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 Aby osiągnąć takie zamierzenia konieczne jest przestrzeganie  
i stosowanie w pracy dydaktycznej odpowiednich zasad nauczania. 
W literaturze pedagogicznej można spotkać układy obejmujące  
od 4 do 11 i więcej zasad. 

 

Źródło: Schemat klasyfikacji zasad nauczania wg. W. Okonia, Cz. Kupisiewicza,  

T. Nowackicgo i Z. Mysławskiego.77 Plewka Cz., (1999) Metodyka nauczania teoretycznych 

przedmiotów zawodowych, ITE Radom  s.172 
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 Na zamieszczonym schemacie nietrudno zauważyć, że niektóre 
zasady pojawiają się we wszystkich klasyfikacjach. Inne wykazują duże 
podobieństwo. Wszystko to świadczy   o tym, że niezależnie od tego  
ile zostanie wyliczonych zasad w określonej klasyfikacji, ważniejsze  
jest to, że w tym zbiorze zasad znalazły się wszystkie najistotniejsze 
normy postępowania dydaktycznego, które w znaczący sposób świadczą  
o jakości procesu nauczania - uczenia się. 

 

 

 

 

 

Źródło: Fazy kodowania i odtwarzania treści Źródło: Szlosek F: Wstęp do dydaktyki... Radom 
1995, s. 72. 

 

Doświadczenie wykazuje, że istnieje szereg czynników mających wpływ 
na proces utrwalania i odtwarzania. Zaliczamy do nich: 

• stopień zaangażowania osoby uczącej się, 
• sposób przekazywania treści przez nauczyciela, 
• stopień trudności, rodzaj i zakres treści, 
• liczba informacji przekazywanych w jednostce czasu, 
• sposób uczenia się i częstotliwość powtarzania materiału itp. 

 
 Najczęściej podaje się: ZASADY DYDAKTYCZNE /przykłady/: 

  systematyczności, 
  trwałości kompetencji kluczowych, 
  operatywności, 
  stopniowania trudności,  
  synergii – świadomego uczestnictwa, 
  wielokanałowości przekazu, 
  kompletności przekazu, 
  holistyczności /wiedza ma charakter jednolity dla tego  

            i wszystkich przedmiotów/jednostek modułowych. 
 

 W niniejszym opracowaniu zaprezentowana została krótka 
charakterystyka zasad nauczania zaproponowanych  
przez T. Nowackiego, istotnych w procesie realizacji programu 
nauczania. 
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 Zasada poglądowości – istota tej zasady polega na stworzeniu 
warunków ułatwiających zrozumienie procesów i zjawisk  
oraz zapamiętanie pojęć, twierdzeń, praw naukowych. 
Przestrzeganie tej zasady polega głównie na stosowaniu środków 
dydaktycznych, które pozwalają zobrazować przekazywane treści 
kształcenia oraz włączyć do poznawania większą liczbę zmysłów. 
Trudno będzie zrozumieć budowę oraz zasadę działania maszyn  
i urządzeń bez wykorzystania do tego celu ilustracji, schematów  
lub modeli dydaktycznych. Stosowanie zasady poglądowości 
powoduje znaczne przyspieszenie procesu przyswajania treści 
kształcenia zawodowego. 

 Zasada wiązania teorii z praktyką – służy głównie przygotowaniu 
uczniów do racjonalnego posługiwania się wiedzą teoretyczną  
w różnorodnych sytuacjach praktycznych. Szczególny związek teorii 
z praktyką występuje w trakcie praktycznej nauki zawodu i praktyk 
zawodowych. 

 Zasada świadomej aktywności – polega na aktywnym udziale 
ucznia/słuchacza w procesie nauczania-uczenia się, ułatwia 
samodzielne dochodzenie do nowych pojęć i uogólnień, sprzyja 
rozwiązywaniu problemów. Zasada ta znajduje szczególne 
odzwierciedlenie podczas opracowywania projektów uczniowskich, 
sporządzania raportów, sprawozdań z realizacji zadań. 

 Zasada systematyczności – polega na odpowiednim 
uporządkowaniu treści nauczania, konsekwentnej realizacji tych 
treści, zgodnie z przyjętą strukturą, zarówno przez nauczyciela,  
jak i uczącego. Systematyczność oznacza przyjęcie przemyślanego, 
planowanego i logicznie uzasadnionego organizowania pracy 
dydaktycznej. 

 Zasada przystępności – zwana inaczej zasadą stopniowania 
trudności, wymaga od nauczyciela rozpoznania zasobów wiedzy 
uczniów na początku procesu oraz dobrej diagnozy dotyczącej 
możliwości percepcyjnych uczniów. Zobowiązuje nauczyciela  
do odpowiedniego sposobu ujęcia treści kształcenia, doboru metod  
i form nauczania oraz środków dydaktycznych. W myśl tej zasady 
należy tak kierować pracą uczniów, aby poznanie nowej 
rzeczywistości przebiegało: 

 od zagadnień łatwiejszych do trudniejszych, 

 od faktów bardziej znanych do mniej znanych, 

 od faktów jednostkowych do uogólnień.  
       W praktyce oznacza to dobór coraz trudniejszych ćwiczeń i zadań, 
aby ich wykonanie wymagało od ucznia coraz większego wysiłku 
intelektualnego i sprawnościowego. 
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 ��Zasada trwałości wiedzy – oznacza konieczność takiego 

organizowania procesu dydaktycznego, aby uczący się w każdej 
chwili mógł wykorzystać wiadomości teoretyczne w praktycznych 
sytuacjach. Zasada ta jest istotna na każdym etapie procesu 
dydaktycznego, ponieważ nabytą wiedzę należy utrwalać  
oraz w razie potrzeby odwoływać się do niej w czasie poznawania 
nowych treści kształcenia.    
 

 
Źródło: Na schemacie przedstawione zostały dominujące zasady nauczania w poszczególnych fazach 

jednostki metodycznej.  http://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/1386. 
 

 Kolejnymi, ważnymi elementami procesu dydaktycznego  
są metody nauczania i formy organizacyjne pracy uczniów, które 
determinowane są przez cele kształcenia, liczbę uczniów objętych 
procesem nauczania – uczenia się, specyfiką przedmiotu, miejsce i czas 
pracy młodzieży, wyposażenie szkoły w pomoce naukowe.  

 Dobór metod nauczania zależy od wielu czynników:  
 specyfiki danego przedmiotu (a nawet konkretnych lekcji), 
 dotychczasowego poziomu wiedzy uczniów i ich wieku, 
 posiadanych środków dydaktycznych, 
 stworzenia uczniom warunków do ich samokształcenia, 
 indywidualnych predyspozycji nauczyciela. 

 
 Realizacja różnych programów nauczania wymaga w kształceniu 
modułowym stosowania różnych form organizacyjnych, zalecana  
jest przede wszystkim praca grupach, w zespołach 2-5 osobowych  
oraz praca indywidualna, szczególnie podczas wykonywania ćwiczeń 
oraz opracowywania projektów.  



43 

 

 Zadaniem nauczyciela, jest więc stworzenie odpowiednich sytuacji 
dydaktycznych umożliwiających stymulowanie aktywności intelektualnej  
i motorycznej uczniów, pozwalających na pracę zespołową  
oraz indywidualizację procesu nauczania.  
 Umiejętność współdziałania w grupie jest jedną z kluczowych 
umiejętności każdego pracownika. Z tego też względu szkoła/placówka 
powinna zapewnić odpowiednie warunki.  
 
Formy pracy grupowej: 
1) partnerska – w parach, 
2) w zespołach kilkuosobowych, 
3) w grupach współpracujących w dłuższym okresie czasu, kiedy są do 

rozwiązania trudniejsze problemy, zadania. 
 
Korzyści wynikające z pracy grupowej: 
 dla uczniów: 
      poczucie poczucia bezpieczeństwa, 

  wiara we własne siły, 

  możliwość dzielenia się doświadczeniami i pomysłami, 

  poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami, 

  możliwość doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, 

  przestrzeganie określonych zasad; 

 dla nauczyciela: 

  ułatwia aktywizację uczniów, 

  daje możliwość zajęcia się uczniem słabszym, 

  pozwala dobrze zaplanować oraz wykorzystać czas na naukę, 

  daje możliwość nawiązania lepszego kontaktu z uczniami, 

  motywuje do aktualizacji wiedzy merytorycznej i metodycznej. 

 
 Dzięki pracy grupowej możliwe jest osiąganie przez uczniów 
wysokich efektów edukacyjnych, rozwijanie wielu kompetencji 
personalnych i społecznych oraz motywowanie do nowych działań. 
Nauczanie grupowe można stosować zarówno podczas realizacji 
nowych treści kształcenia, a także utrwalania i sprawdzania nabytej 
wiedzy. Klasyfikacja oraz charakterystyka wybranych metod nauczania 
zostały zamieszczone w dalszej części opracowania. 
 
 Nieodzownym składnikiem prawidłowo zorganizowanego 
i realizowanego procesu nauczania-uczenia się są środki dydaktyczne, 
które dostarczając uczniom określonych bodźców zmysłowych 
oddziałują na ich wzrok, słuch i dotyk oraz ułatwiają im bezpośrednie  
i pośrednie poznawanie rzeczywistości.  
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 Tak rozumiane środki dydaktyczne spełniają w procesie nauczania-
uczenia się następujące funkcje: 

 poznawczą – służą bezpośredniemu poznawaniu rzeczywistości, 

 kształcącą – są narzędziem rozwijania zdolności poznawczych  
oraz uczuć i woli uczniów, 

 dydaktyczną – stanowią istotne źródło nabywania przez uczniów 
wiadomości i umiejętności, weryfikację hipotez, sprawdzanie stopnia 
opanowania wiedzy. 

  
 Środki dydaktyczne wzbogacają stosowane przez nauczyciela 
metody kształcenia oraz przyczyniają się do wzrostu efektywności 
nauczania. Właściwie dobrane oraz umiejętnie stosowane w procesie 
nauczania będą wspierały czynności nauczyciela, a uczniom ułatwią 
uczenie się oraz nabywanie sprawności praktycznego działania. 
 
 O doborze środków dydaktycznych decyduje nauczyciel kierując 
się wiekiem uczniów/słuchaczy, zadaniami dydaktycznymi oraz specyfiką 
nauczanego przedmiotu.  
 W celu lepszego zrozumienia realizowanych treści kształcenia  
z zakresu realizowanych treści  wskazane jest korzystanie z modeli 
dydaktycznych maszyn i urządzeń lub filmów edukacyjnych 
umożliwiających realizację zajęć bez modeli praktycznych, a także 
wykonywanie pokazów z objaśnieniem, które nauczyciel może wspomóc 
filmami dydaktycznym, foliogramami, schematami, planszami  
oraz programami komputerowymi symulującymi pracę urządzeń  
oraz z zasobów Internetu. 
 Aby osiągnąć założone efekty kształcenia szkoła musi również 
zapewnić również odpowiednie warunki realizacji programu 
nauczania, przede wszystkim bazę dydaktyczną wyposażoną  
w odpowiednie środki i pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji 
programu nauczania. Jeśli chodzi o kształcenie praktyczne to może  
ono odbywać się w warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia 
ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, w gospodarstwach 
lub w przedsiębiorstwach.  
 Szkoła powinna również nawiązać współpracę z przedsiębiorcami 
działającymi na swoim terenie. Działania te wynikają z konieczności 
aktualizacji treści kształcenia. Z dniem 1 września 2015 roku MEN 
określiło ponadto możliwość realizacji części zajęć kształcenia 
zawodowego technikach w systemie dualnym. 
  
Bardzo ważnym ogniwem procesu dydaktycznego  
jest sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów.  
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Ocenianie powinno uświadamiać uczniowi poziom jego osiągnięć  
w stosunku do wymagań edukacyjnych, wdrażać uczniów  
do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.  
 Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów zaleca się stosować: 
obserwację czynności uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, 
wypowiedzi ustne i pisemne, testy osiągnięć szkolnych oraz aktywność 
w zespole. W ocenie końcowej osiągnięć uczniów, po zrealizowaniu 
programu przedmiotu, jednostki modułowej, modułu należy uwzględnić 
wszystkie metody sprawdzania stosowane przez nauczyciela, poziom 
wykonania ćwiczeń oraz ocenę projektu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: http://www.ryzykozawodoweonline.pl/ryzyko-i-zarzadzanie-nim-id52.html 

 
 
METODY NAUCZANIA 
 
 Metoda nauczania to świadomie i konsekwentnie stosowany 
sposób postępowania z uczniami umożliwiający uczącym się 
realizację operacyjnych celów kształcenia.  
 
Metoda nauczania – grec. metodos (metoda) - droga – jest to sposób 
postępowania – sposób pracy nauczyciela z uczniami umożliwiający 
osiągnięcie celów kształcenia inaczej mówiąc wypróbowany układ   
czynności nauczyciela i uczniów realizowanych świadomie w celu 
spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów – W. Okoń.  
 
 
 
 
 

http://www.ryzykozawodoweonline.pl/ryzyko-i-zarzadzanie-nim-id52.html
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Żródło: Materiały KOWEZiU 

 
Metody wskazują sposób realizowanych zadań i celów  
i odpowiadają jak należy to czynić w zakresie różnych przedmiotów  
i na różnych szczeblach pracy dydaktycznej a także do przyjętych celów 
i zadań kształcenia. Metody nauczania odgrywają bardzo ważną rolę  
w procesie dydaktycznym, ponieważ od ich właściwego doboru  
oraz doboru treści kształcenia w znacznym stopniu zależy skuteczność 
nauczania. Warto, więc przypomnieć definicję metody nauczania. 
 
Metoda nauczania – oznacza tyle, co droga dochodzenia do prawdy. 
Dziś – metoda nauczania – to określony sposób pracy nauczyciela  
z uczniem, umożliwiający opanowanie przez ucznia określonych 
wiadomości i umiejętności oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań 
poznawczych. 
 
Metoda nauczania wg. Czesława Kupisiewicza to celowo   
i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, 
umożliwiający uczniom opanowanie wiedzy oraz umiejętności 
praktycznych, a także rozwijanie zdolności i zainteresowań 
poznawczych. 
Posługując się definicją W. Okonia można uznać, że metody nauczania 
odpowiadają na pytanie: jak uczyć – to znaczy jakie dobrać czynności  
i środki, aby osiągnąć zamierzone wyniki nauczania.  
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Wyróżnił on: 
• metody asymilacji wiedzy oparte głównie na aktywności 

poznawczej – mające charakter reproduktywny, 
• metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, zwane 

problemowymi, oparte na twórczej aktywności poznawczej, 
polegającej na rozwiązywaniu problemów, 

• metody waloryzacyjne, zw. też eksponującymi – 
występuje dominacja aktywności emocjonalno-artystycznej, 

• metody praktyczne – cechujące się przewagą aktywności 
praktyczno-technicznej, zmieniającej otoczenie lub 
stwarzającej nowe jego formy. 

 
Dominującym składnikiem każdej metody jest określony system 
czynności nauczyciela i uczniów. Od tego, jakie są czynności 
nauczyciela i odpowiadające im metody uczących się zależy charakter  
i wartość metody. 
 
 W Polsce do najbardziej znanych autorów układów metod 
nauczania zaliczamy:  
 

 K. Sośnickiego, który dzieli metody na: podające, poszukujące  
i dyskusyjne, 

 B. Nawroczyńskiego, który wyróżnia metody: podające, 
poszukujące i laboratoryjne, 

 Cz. Kupisiewicza, który dzieli metody na: oparte na słowie, 
obserwacji i pomiarze działalności praktycznej, 

 wspomnianego powyżej W. Okonia, który dzieli metody  
na: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne 

 T. Nowackiego, który dzieli metody na: teoretyczne (wykład,  
pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie), praktyczne (rozwijanie 
umiejętności, pokaz, ćwiczenie instruktażowe, inscenizacja), 

 Z. Wiatrowskiego, który dzieli metody na: podające, poszukujące  
i kierowanie samodzielną pracą uczniów, 

 K. Kruszewskiego, który dzieli metody na: słowne, oglądowe, 
praktyczne i gier dydaktycznych. 

 
 W nauczaniu przedmiotów zawodowych najczęściej stosowanymi 
metodami nauczania są: metoda projektów, gry dydaktyczne 
(symulacyjne), pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, 
opis, metoda instruktażu, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, 
metaplan, pokaz z objaśnieniem, a co najważniejsze coraz to nowsze 
metody aktywizujące. 
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 Zbiór popularnych metod obejmuje metody: 
 
1) podające: wykład informacyjny, pogadanka, opis, 
2) problemowe: wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna 
       panelowa, metoda projektów, metoda przypadków, 
3) eksponujące: film dydaktyczny, prezentacja multimedialna, pokaz  
       z objaśnieniem, 
4) programowane: z wykorzystaniem specjalistycznych programów 

komputerowych, podręczników do programowania, Internetu. 
5) praktyczne: pokaz z instruktażem, ćwiczenia praktyczne  

z wykorzystaniem modeli praktycznych, metoda przewodniego tekstu. 
 
 W trakcie realizacji programu kształcenia modułowego 
szczególnie wskazane jest stosowanie metod problemowych  
i praktycznych. Dzięki nim, w wyniku złożonych procesów myślowych 
(analizy, syntezy, porównywania, abstrahowania, uogólniania) uczniowie 
będą mogli kształtować umiejętności intelektualne oraz umiejętności 
praktyczne niezbędne podczas wykonywania zadań zawodowych  
na określonych stanowiskach pracy. 
 
Metoda nauczania jest zatem sposobem kierowania przez nauczyciela 
procesem uczenia się dla osiągnięcia podstawowych celów w zakresie 
wiadomości, umiejętności, postaw.  
 
Metody aktywizujące to grupa metod nauczania, które charakteryzuje 
to, że w procesie kształcenia aktywność uczniów przewyższa aktywność 
nauczyciela.  
Istotą metod aktywnych jest przewaga uczenia się nad nauczaniem. 
 
Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja 
pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości.  
 
Elementy procesu kształcenia w kontekście podejścia aktywizującego: 
 
Cel: 

• akcent na uczącego się i jego umiejętności, 
• równomierny rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej i 

społecznej, 
• nacisk na ekspresję twórczą, 
• rozwijanie samodzielnego myślenia, autonomii wewnętrznej, 
• wyzwolenie procesu samokształcenia. 
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Nauczyciel: 
• nauczyciel, jako aranżujący sytuację uczenia się, jako osoba 

wspierająca, 
• akcent na postawy prowadzącego: szacunek, akceptacja, 

ciepło. 
Uczeń: 

• aktywna rola ucznia, 
• pobudzanie motywacji wewnętrznej oraz zainteresowań; 

nagrody i kary zewnętrzne są konieczne. 
Program nauczania: 

• integracja treści, łączenie teorii z praktyką, 
• udział uczniów w planowaniu programu. 

Metody i techniki kształcenia: 
• dominacja technik „odkrywczych”, eksperymentalnych, 

uczenia się przez doświadczenie, 
• praca grupowa i indywidualna, często z indywidualnymi 

zadaniami, 
• zasady pracy mogą być negocjowane, 
• elastyczne aranżowanie przestrzeni, 
• testowanie w naturalnych, „życiowych” warunkach. 

Klasa, grupa: 
• akcent na współpracę,  
• wzajemna komunikacja, 
• wykorzystanie elementów treningu grupowego. 

 
 Uczenie się (uczeń) – to stosowanie metod aktywnych,  

które prowadzą do trwałych zmian w myśleniu i działaniu,  
do zdobywania nowych doświadczeń 
 

 Nauczanie, kształcenie (nauczyciel) – to stosowaniem metod 
aktywizujących, które polegają na wzajemnym oddziaływaniu 
nauczyciela i ucznia w celu spowodowania zmian u ucznia 

 

Kiedy stosować wybrane metody ?  
 
Poszukując odpowiedzi dla swoich zajęć warto postawić 
oczekiwania:  Jeśli chcesz, by uczniowie.... 

 
1. Jeśli chcesz, by uczniowie.... 

 poznali się nawzajem, 

 zaangażowali się w pracę grupy,  

 dzielili się swobodnie pomysłami i doświadczeniem... 
 
 
 
 użyj technik tworzenia grupy:  
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• dyskusja, 
• łamanie lodów. 
• Nauczyciel mówi, jaką wartość dla wspólnej pracy ma 

to, że uczniowie znają się i wspólnie działają. 
• Uczenie się we współpracy ma swoje zalety. Przede 

wszystkim widzimy i możemy ocenić pracę nie jednego 
ucznia, a wielu. 
 

2. Jeżeli chcesz, by uczniowie ...  

 poznali nowe wiadomości (fakty),  

 uzyskali ogólny pogląd na jakieś zagadnienie lub problem,  

 poznali logiczny punkt widzenia  
 użyj technik prezentacyjnych:  

– wykład,  
– dyskusja panelowa,  
– film,  
– odczyt,  

 Po metodach prezentacyjnych muszą nastąpić metody aktywizujące.  
 
3. Jeżeli chcesz, by uczniowie....  

 rozwijali umiejętności,  

 wdrażali to, czego się nauczyli,  

 zdobyli nowe doświadczenia  
 użyj technik działania, takich jak:  

 - ćwiczenia, 
 - symulacje, 
 - odgrywanie ról, 
 - rejestracja i odtwarzanie zajęć, 
 - praktyki. 
Nauczyciel musi przedstawić szczegółową instrukcję i stale obserwować 
pracę uczniów. 
 
4. Jeżeli chcesz, by uczniowie.... 

  tworzyli nowe pomysły (rozwiązania), 

  odnieśli je do własnego doświadczenia lub sytuacji, 

  zaakceptowali kontrowersyjną ideę 
 zastosuj: 

 - małe grupy, 
 - dyskusje grupowe, 
 - badanie indywidualnych przypadków, 
 - odgrywanie ról, 
 - kwestionariusze. 
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 Techniki te wymagają starannego przygotowania. Niezbędne jest 
również podsumowanie tego, czego uczniowie nauczyli się. 
 
 
 Jeśli nauczyciel dokonał już wyboru metody nauczania warto,  
aby przemyślał to raz jeszcze, odpowiadając na następujące pytania: 
 

 Czy wybrana metoda nauczania:  
• wzbudzi zainteresowania uczniów? 
•  jest czasochłonna? 
•  może być skuteczna w nauczaniu: 

– wiedzy? 
– umiejętności? 

• Czy może wpływać na kształtowanie postaw uczniów? 
• Wymaga zastosowania dodatkowych środków dydaktycznych? 
• Zaktywizuje uczniów? 
• Może udać się w licznej klasie? 
• Wzmacnia atmosferę zaufania w klasie? 
• Pozwala na łatwe ocenianie pracy uczniów? 
• Pozwala na włączenie środowiska lokalnego? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Źródło :www.fotolia.com 
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Co jest istotą tutoringu ?  
 
Nauczyciel – tutor:  
 prowadzi ucznia tak, aby nie uzależnić od siebie,  
 stoi trochę obok i pozwala mu zrobić pierwszy krok, trochę  

po omacku, 
 lekko asekuruje, wyposażając go w odpowiednie narzędzia. 

 
Wybrane formy pracy tutora z uczniem:  

 korzystanie z szerokiego zakresu metod aktywnego uczestnictwa, 

 kształcenie zorientowane na definiowanie i rozwiązywanie 
problemów dopasowanych do możliwości uczącego się, 

 dyskusje, 

 analiza filozoficzna, poszukiwanie wartości, 

 symulacje, 

 przedstawianie na modelach, 

 odgrywanie ról (metoda dramy),  

 gry dydaktyczne, 

 technologie informacji i komunikacji,  

 badania, studia przypadków,  

 wycieczki i zajęcia w terenie,  

 projekty własne realizowane przez uczących się,  

 analizy praktyczne, doświadczenia,  

 rozwiązywanie problemów.  
 

 

Źródło: www.Fotolia.com 



53 

 

Uczeń dobrze prowadzony nigdy nie podda się trudnościom, bo został 
wyposażony przez swojego w mistrza w:  
 

 pewność siebie,  

 samoświadomość swoich czynów i wyborów oraz posiadanych 
zdolności, 

 rozwagę i czujność,  

 metody poszukiwania i poznania świata,  

 sposoby dochodzenia do prawdy,  

 wiedzę na temat źródeł poszukiwań,  

 mechanizmy obronne przed próbami zniweczenia jego zdolności, 

 otwartość na zdanie innych,  

 wiedzę na temat pokonywania trudności.  
 

                Cel tutoringu: 
                                    Dostrzec  talent i rozwinąć  potencjał ! 

 
 

„ Jeżeli nauczyciel 
chce nauczyć Johna 
matematyki, to musi 

znać matematykę 
i Johna „ 

 
 
 
 

 
z książki ks. prof. Janusza 

Tarnowskiego „Jak wychowywać 
- w świecie paradoksów”  

 

 

 

Źródło: www.Fotolia.com 
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STRATEGIA  KSZTAŁCENIA 
 
Strategia nauczania to ogół celów, środków i metod przygotowywanych  
i wykorzystywanych przez nauczycieli dla osiągnięcia jak najlepszych 
efektów; sposób interpretacji ogólnych celów kształcenia i sposób  
ich wprowadzania.   
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Wzajemną relację pojęć strategia-metoda-technika ilustruje rysunek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Źródło: Materiały szkoleniowe KOWEZiU. 

 
Formy organizacyjne procesu nauczania - uczenia się (FO) 
 
Forma nauczania według Słownika pedagogicznego to termin 
oznaczający organizacyjną stronę nauczania. Obejmuje ona zewnętrzne 
warunki tego nauczania, a więc dobór uczących się i nauczycieli, 
połączenie ich w odpowiednie grupy, współpracę grup i jednostek  
z sobą, rodzaj zajęć oraz warunki miejsca i czasu pracy dydaktycznej. 
Forma organizacyjna w procesie nauczania - uczenia się przedmiotów 
zawodowych - to rozwiązanie zdeterminowane:  

• liczbą uczących się, uczestniczących w zajęciach, 
• miejscem realizacji procesu,  
• czasem prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

Ze względu na pierwsze kryterium wyróżnia się: 
• nauczanie jednostkowe, 
• nauczanie grupowe (zespołowe), 
• nauczanie zbiorowe. 

Ze względu na miejsce, w którym przebiega proces kształcenia 
zawodowego, wyróżnić można: 

• zajęcia lekcyjne realizowane czy to w ramach systemu klasowo-
lekcyjnego, czy też w gabinecie lub w pracowni, 

• zajęcia warsztatowe realizowane w warsztacie szkolnym, pracowni 
symulacyjnej lub w zakładzie pracy, 

• zajęcia pozaszkolne realizowane w domu, w zakładzie czy też  
w innym miejscu poza szkołą. 

Ze względu na czas prowadzonych zajęć będą to: 
• lekcje 45-minutowe, 
• zajęcia w laboratoriach i pracowniach 2-3-lekcyjne, 
• zajęcia warsztatowe - całodzienne. 
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 Współczesna dydaktyka opowiada się za formami organizacyjnymi 
gwarantującymi maksymalną aktywność uczących się w procesie 
kształcenia oraz uspołecznienia. Szkoła zawodowa, w porównaniu  
ze szkołą ogólnokształcącą, stwarza ku temu sporo okazji, między 
innymi dzięki stosowaniu zróżnicowanych form organizacyjnych  
i rozwiązań programowych. Zwykle wszystkie formy sprawiają, że proces 
kształcenia zawodowego staje się rzeczywiście wielostronny i wywołuje 
te zmiany w osobowości uczącego się, które założone są celami 
kształcenia zawodowego. Istotna rola przypada tu rzecz jasna 
nauczycielowi szkoły zawodowej.  
 
Funkcjonowanie współczesnej szkoły zawodowej opiera się zasadniczo 
na trzech formach organizacyjnych, zwanych również systemami,  
a mianowicie: 

• na systemie gabinetowo-lekcyjnym, 
• na systemie pracowniano-laboratoryjnym, 
• na systemie warsztatowo-produkcyjnym. 

Jak wynika z podanych wcześniej informacji, nauczyciel coraz częściej  
z „dawcy wiedzy” przekształca się w organizatora i kierownika uczenia 
się poprzez dążenie do: 

• inicjowania i stałego podtrzymywania procesu uczenia się przez 
uczącego się, 

• wytyczania odpowiedniego toru czynności się poprzez 
ukierunkowanie jej na zakładane cele, 

• stwarzanie warunków umożliwiających samodzielne, świadome  
i aktywne samokształcenie, 

• działań interwencyjnych, podejmowanych zawsze wtedy, gdy 
obniża się jakość, tempo lub ustaje proces uczenia się oraz wtedy 
gdy wysiłek poznawczy uczącego się nie prowadzi do realizacji 
zakładanych celów. 

  
Warunki realizacji procesu kształcenia zawodowego (W) 
 
Proces kształcenia zawodowego może być realizowany w różnych 
warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Dążeniem organizatorów  
i realizatorów kształcenia zawodowego jest stworzenie warunków 
sprzyjających pełnej realizacji celów kształcenia zawodowego. 
 
Co się tyczy uwarunkowań zewnętrznych, zazwyczaj wymienia się: 

• właściwie nakreślone cele kształcenia zawodowego, 
• właściwie zaprogramowane treści kształcenia zawodowego, 
• należyte zaopatrzenie szkół i uczniów w podręczniki, pakiety 

dydaktyczne oraz inne pomoce dydaktyczne, 
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• dobrą więź i kontakty szkoły ze środowiskiem, w tym z domem 
rodzinnym z zakładami pracy, 

• prowadzenie kształcenia zgodnie z potrzebami gospodarczymi                
i społecznymi środowiska, 

• wysoką pozycję szkoły zawodowej w środowisku, 
• sprzyjający kształceniu klimat w obrębie zawodów i specjalności, 

do których szkoła przygotowuje. 
 
Biorąc pod uwagę warunki wewnętrzne, istotne znaczenie mają: 

• odpowiednio dobrany zespół uczniowski, odznaczający się 
właściwym stosunkiem do zadań szkolnych i do wybranego 
zawodu, 

• dobra obsada kadrowa, tak w zakresie przedmiotów teoretycznych, 
jak i zajęć praktycznych, 

• odpowiednie do zadań zaplecze materialne szkoły, w tym 
warsztaty szkolne, 

• właściwa organizacja pracy i życia społeczności szkolnej, 
• sprzyjający procesowi kształcenia zawodowego klimat pracy   

i współpracy uczniów, nauczycieli i kierownictwa szkoły. 
 
Panuje przekonanie, że warunki zewnętrzne uzależnione  
są od czynników „odgórnych”, a warunki wewnętrzne są dziełem samej 
szkoły i jej kierownictwa. 
 
Środki dydaktyczne (ŚD) 
 
„Same środki, uczyć nie mogą, uczy za ich pomocą nauczyciel”.  
 
 Lawinowy przyrost informacji stawia zarówno uczącego się,  
jak również organizatora procesu nauczania w coraz trudniejszej 
sytuacji. Trudność uczącego się polega na tym, że w tym samym czasie 
musi on przyswajać (opanowywać) coraz więcej informacji,  
a nauczyciela - występującego coraz częściej w roli organizatora 
przebiegu procesu poznawania rzeczywistości - że musi podejmować 
decyzje o dostosowaniu całej organizacji do możliwości uczącego się, 
czasu przeznaczonego na przekazanie informacji oraz innych 
uwarunkowań.  
 Dla przezwyciężenia tych trudności zwykle nie wystarcza 
operowanie samym słowem, by właściwie i w odpowiednim czasie 
można było informacje wynikające z treści kształcenia przekazać 
uczącemu się i oczekiwać, iż informacje te zostaną przez niego 
zrozumiane i będą stanowić podstawę działania praktycznego. 
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 W tym celu sięgamy po różnego rodzaju środki ułatwiające zrozumienie 
bądź przekazanie informacji, a często skrócenie czasu niezbędnego do 
ich przekazania i opanowania.  
  
Środki te muszą być jednak właściwie dobrane, odpowiednio 
przygotowane i właściwie zastosowane i „..dlatego nauczyciel musi być 
wyposażony  w wiedzę o tym, jakie środki mogą stanowić jego zaplecze 
dydaktyczne oraz jakie zastosować kryteria ich doboru. Powinien 
również znać metodykę wykorzystania środków i materiałów 
dydaktycznych w procesie nauczania - uczenia się zawodu”.  
 Nowoczesny proces kształcenia wymaga od nauczyciela pełnego 
opanowania wiedzy merytorycznej i metodycznej oraz dysponowania 
odpowiednią bazą i środkami dydaktycznymi na najwyższym poziomie 
technicznym.  
 
 W praktyce szkolnej  zazwyczaj używa się terminu środki 
dydaktyczne, ale można zamiennie posługiwać się innymi określeniami 
tego terminu takimi jak: „pomoce naukowe” i „ media”. Terminy te nadal 
występują w zamiennie w podręcznikach dydaktyki oraz w nazwach 
wielu instytucji medialnych, a także w praktyce szkolnej. W. Strykowski  
„środki dydaktyczne” proponuje zastąpić  słowem media, to z myślą, „... 
aby zbliżyć się do terminologii używanej w świecie i by uzyskać w tym 
zakresie jednolitość terminologiczną. Nie można oczywiście wykluczyć 
możliwości zamiennego używania tych nazw”.  
 
 Oczywiste jest, że środki dydaktyczne gwarantują podniesienie 
jakości nauczania i zmniejszają zużycie czasu, a także zapewniają 
optymalną organizację zajęć dydaktycznych”.  
 
Co to są środki dydaktyczne, czyli media? 
 
 Przez środki dydaktyczne rozumiemy 
wszystkie te przedmioty, materiały i 
urządzenia, które dostarczają uczącym się 
określonych bodźców sensorycznych 
oddziałujących na ich wzrok, słuch, dotyk 
itd., ułatwiając im bezpośrednie i pośrednie 
poznanie rzeczywistości. Słowo 
„przedmioty" użyte w tej definicji - wyjaśnia  
Cz. Kupisiewicz – „... odnosi się zarówno do 
przedmiotów oryginalnych, jak i do ich 
zastępników modelowych, obrazowych lub 
symboli”.                                                                 Źródło: www.fotolia.com 
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 Środkami dydaktycznymi są więc zarówno przedmioty i materiały 
dostarczające bodźców zmysłowych, np. plansze, filmy dvd,  
jak i urządzenia techniczne umożliwiające przekazywanie tych bodźców, 
np. komputer, projektor filmowy, magnetowid, tablica interaktywna, 
kamera telewizyjna, a ponadto przedmioty indywidualnego wyposażenia 
uczących się, a więc podręczniki, instrukcje, materiały pomocnicze, np. 
do ćwiczeń  odpowiednie przybory, tablety ,smartfony, telefony itp. 
  
Tak rozumiane środki dydaktyczne - twierdzi Czesław Kupisiewicz - 
spełniają w procesie nauczania - uczenia się następujące funkcje : 

• funkcję poznawczą - która oznacza, że służą bezpośredniemu 
poznawaniu przez uczących się określonych fragmentów 
rzeczywistości, 

• funkcję kształcącą - która oznacza, że są narzędziami rozwijania 
zdolności poznawczych oraz uczuć i woli uczących się, 

• funkcję dydaktyczną - która oznacza, że stanowią istotne źródło 
zdobywania przez uczących się wiadomości i umiejętności, 
ułatwiają utrwalenie przerobionego materiału, weryfikację hipotez, 
sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy itp. 
 

 Słowo „media” w polskiej edukacji można było dotychczas spotkać 
głównie w odniesieniu do środków masowego oddziaływania  
(mass media). W. Okoń w Słowniku pedagogicznym środki masowego 
oddziaływania (środki masowej komunikacji) definiuje jako  
„… urządzenia przekazujące określone treści (komunikaty) poprzez 
kontakty pośrednie; do urządzeń tych zalicza się zwykle radio, film, 
telewizję i prasę; przekazują one różne treści posługując się obrazami, 
słowami i dźwiękami”. Tymczasem na świecie twierdzi W. Strykowski  
w podręcznikach poświęconych edukacji używa się terminu media tak  
w odniesieniu do środków masowego oddziaływania, jak i wszelkich 
innych środków dydaktycznych stosowanych w szkole. Można zatem 
powiedzieć za W. Strykowskim, który odnosi się do terminologii 
światowej coraz powszechniej używanej w Polsce, i proponuje 
stosowanie terminu „media” jako pojęcia zbiorczego, obejmującego 
swym zasięgiem zarówno środki dydaktyczne, jak  i środki masowego 
oddziaływania. Zgodnie z takim podejściem, „...media są to różnego 
rodzaju przedmioty i urządzenia przekazujące odbiorcom określone 
informacje (komunikaty) poprzez słowa, obrazy i dźwięki, a także 
umożliwiające im wykonywanie określonych czynności intelektualnych  
i manualnych”. Można więc do mediów zaliczyć: Internet, radio, telewizję, 
magnetowidy i komputery, a także tablice, podręczniki, mapy i modele.  
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 W literaturze spotykamy wiele różnorodnych podziałów i typologii 
mediów. Jednym z wielu jest podział na media proste-stosowane  
bez udziału techniki i media złożone, których użytkowanie wymaga 
energii elektrycznej lub innego zasilania. 
 
Media złożone tworzą następujące elementy: 

• Materiał dydaktyczny (software), czyli nośnik informacji  
wraz z zarejestrowanym na nim komunikatem. Przykładem mogą 
tu być: dawniej były to przeźrocza, foliogramy, fazogramy, a dzisiaj 
nagrania audio i wideo, filmy, programy komputerowe, platformy 
edukacyjne, zasoby Internetu. 

• Urządzenie techniczne (hardware) umożliwiające emisję materiału 
dydaktycznego, czyli przekaz komunikatu do odbiorcy  uczącego 
się. Jako przykład można wymienić: dawniej diaskop, magnetofon, 
magnetowid VHS i odtwarzacz DVD, odbiornik radiowy  
i telewizyjny, a dzisiaj kamerę, czy komputer z nowoczesnym 
osprzętem, tablety,smarfony. 

• Komunikat dydaktyczny, czyli informacja, będąca zespołem 
bodźców, przekazywana za pomocą dwóch poprzednich 
elementów. Ten właśnie element jest najważniejszy z punktu 
widzenia uczącego się odbiorcy, ponieważ stanowi informację 
będącą źródłem uczenia się. Jednak jej zaistnienie nie jest możliwe 
bez dwóch poprzednich elementów, stąd konieczność 
dostrzegania pod pojęciem media wszystkich trzech 
wyszczególnionych składników.  

 
 Niekiedy wyróżnia się jeszcze czwarty element. Jest nim 
instrukcja metodyczna (teachware) zawierająca informacje o tym,  
co stanowi treść danego komunikatu oraz jak go wykorzystać w procesie 
kształcenia lub samokształcenia, aby uzyskać możliwie najwyższe 
efekty. Gromadzenie i korzystanie z mediów wymaga ich klasyfikacji. 
Jeden z nich został już zasygnalizowany.  
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 Jednym z wielu jest podział na media małe, tzw. szkolne będące 
bezpośrednio w zasięgu nauczyciela i duże, czyli mass media: prasa, 
radio, telewizja. 
Niekiedy media edukacyjne dzieli się na trzy grupy: 

• środki naturalne - stanowią elementy naturalnej rzeczywistości, 
• środki techniczne - ukazują rzeczywistość w sposób pośredni, 

mogą być wzrokowe, słuchowe, wzrokowo - słuchowe, 
manipulacyjne, automatyczne,  

• środki symboliczne - przedstawiają rzeczywistość za pomocą 
odpowiedniej symboliki, słowa mówionego i drukowanego, znaków 
graficznych, rysunków technicznych itp.,  
 

Czesław Kupisiewicz proponuje podział środków dydaktycznych  
na cztery następujące grupy, stosując przy tym podziale kryteria bodźca  
i przeznaczenia: 

• wzrokowe - przedmioty naturalne, maszyny, narzędzia, preparaty, 
modele, obrazy ruchome i nieruchome, barwne i czarno-białe, 
schematy, symbole (tzn. słowo, litery i cyfry, a ponadto diagramy 
itp.), 

• słuchowe - płyty oraz taśmy i kasety wraz z urządzeniami 
umożliwiającymi ich wykorzystanie, aparaty radiowe, instrumenty 
muzyczne itp., 

• wzrokowo-słuchowe – komputery, tablety, aparaty telewizyjne, 
projektory filmowe, magnetowidy itp., 

• częściowo automatyzujące proces nauczania - uczenia się - 
podręczniki programowane, maszyny dydaktyczne, laboratoria 
językowe, pakiety edukacyjne, programy komputerowe itp. 

 
Źródło: www.Fotolia.com 
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Innej klasyfikacji (bardzo przydatnej w kształceniu zawodowym) dokonał 
W. Okoń. Dzieli on wszystkie środki dydaktyczne na sześć kategorii: 
 
A. środki proste: 

• środki słowne  -podręczniki i inne teksty drukowane,  
• proste środki wzrokowe -(oryginalne przedmioty, modele, mapy, 

obrazy, wykresy itp.); 
B. środki złożone: 

• techniczne środki-wzrokowe (wizualne), umożliwiające 
rejestrowanie, przechowywanie i przekazywanie obrazów  
za pomocą urządzeń technicznych, jak np. aparat fotograficzny, 
diaskop, epidiaskop, grafoskop, mikroskop, a ostatnio częściowo 
komputer,  

• techniczne środki słuchowe, pozwalające przekazywać dźwięki,  
np. gramofon, magnetofon, radio, 

• środki słuchowo-wzrokowe (audiowizualne), łączące obraz  
z dźwiękiem, jak np. film dźwiękowy, telewizja, radio itp., 

• środki automatyzujące proces dydaktyczny — maszyny 
dydaktyczne, komputery itp. 

 
Środki dydaktyczne w kształceniu zawodowym obejmują : 

• wyposażenie szkoły, do którego zaliczamy stoły laboratoryjne, 
tablice, maszyny urządzenia, stanowiska szkoleniowe   
w warsztatach itp. 

• wyposażenia stanowiska pracy nauczyciela, w skład którego 
można zaliczyć foliogramy, modele, komputery do nauczania itp. 

• wyposażenie ucznia, obejmujące głównie przybory do pisania, 
książki instrukcje, zeszyty, przyrządy kreślarskie, pomiarowe, 
laboratoryjne, narzędzia (warsztatowe ) itp.   

 
Stanowiska szkoleniowe wyposażone są zwykle w : 

• maszyny i urządzenia niezbędne do kształtowania poszczególnych 
umiejętności lub grup umiejętności, 

• sprzęt dodatkowy związany z zainstalowanymi maszynami   
 i urządzeniami, 

• narzędzia do obróbki ręcznej, urządzenia pomiarowe, 
• instalacje odpowiadające warunkom bezpieczeństwa pracy, 
• niezbędne materiały, biurka lub stoły warsztatowe, 
• szafki umożliwiające przechowywanie materiałów szkoleniowych, 
• półki na rysunki techniczne, 
• urządzenia audiowizualne. 
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Odmiennym rodzajem środków dydaktycznych jest komputer i tablet            
z dostępem do Internetu.  
 
 Biorąc pod uwagę wszystkie role jakie pełni komputer i tablet, 
trudno określić jego właściwe miejsce w podziale środków 
dydaktycznych, ponieważ środki dydaktyczne „...mają swe źródło  
w nieadekwatności tradycyjnych podziałów, wynikającej z przyjmowania 
kryteriów, których moc różnicowania nie jest wystarczająca  
dla wskazania cech szczególnych komputera w porównaniu z innymi 
środkami dydaktycznymi”. Należą one do tych środków dydaktycznych, 
które rewolucjonizują system nauczania - uczenia się. 
 Inną przyczyną wydaje się być różnica poglądów wielu specjalistów 
świata nauki na problem nauczania programowego i stosowania maszyn 
dydaktycznych. Jedni, sądzą, że maszyny dydaktyczne są największym 
wynalazkiem pedagogicznym naszych czasów. Inni natomiast, uważają 
wspomniane maszyny za swoistą chorobę, od której należy uwolnić 
szkolnictwo możliwie jak najszybciej. 
  
      Reasumując możemy przyjąć za F. Szloskiem, że środki 
dydaktyczne możliwe do wykorzystania w kształceniu zawodowym 
dzielimy na cztery podstawowe grupy: 

• pomoce dydaktyczne - tj. środki egzemplikujące takie treści 
nauczania,  które można bezpośrednio odczytywać,  

• materiały dydaktyczne - stanowią grupę środków dydaktycznych, 
które zawierają treści nauczania, ale których odczytanie wymaga 
określonego technicznego środka. Oznacza to, że odczytanie 
wszelkiego rodzaju informacji może nastąpić jedynie w sposób 
pośredni,  

• techniczne środki kształcenia, które nie zawierają treści 
realizowanych na danych zajęciach, a jedynie służą do odczytania 
treści zawartych w materiałach dydaktycznych, 

• pedagogiczne środki pracy — to ta kategoria środków, przy użyciu 
których można w procesie nauczania - uczenia się wykonywać 
określone czynności praktyczne, a tym samym można 
ukształtować pożądane umiejętności praktyczne. Nie chodzi  
tu jedynie o maszyny, urządzenia, przyrządy i narzędzia 
wykorzystywane w procesie pracy podczas zajęć warsztatowych, 
chociaż ta grupa pedagogicznych środków pracy jest dominująca, 
ale również chodzi o inne środki dydaktyczne, których użycie 
umożliwi ukształtowanie pewnych umiejętności praktycznych,  
jak np. piłka siatkowa podczas zajęć z wychowania fizycznego, 
pianino na lekcji muzyki itd.  
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Różnorodność i bogactwo środków dydaktycznych powoduje,  
że dzięki ich wykorzystywaniu w toku zajęć, unowocześnia i doskonali 
proces kształcenia. Środki te „...przede wszystkim zapoczątkowują 
proces edukacyjny, pomagają w przekazywaniu uczniom wiedzy, 
sprawności lub rozwiązywaniu problemów”.  
  
 Podstawową formą zastosowania środków dydaktycznych jest 
proces kształcenia na lekcjach, a użycie ich jest jedną z zasad 
warunkujących optymalizację tego procesu.  
 Środki dydaktyczne powinny być wykorzystywane zarówno przy 
zapoznawaniu uczniów z materiałem, utrwaleniu go jak i samej jego 
kontroli. 
 
 „Nowoczesna dydaktyka charakteryzuje się bogatym użyciem 
środków, zarówno tradycyjnych, jak i technicznych. Spełniają one, 
oprócz dawnej, ilustrującej i konkretyzującej funkcji, również szerzej, 
podstawową funkcję poznawczą wobec której objaśnienie słowne staje 
się dodatkowym uzupełnieniem”.   
Ogólnie można pokusić się o stwierdzenie że środki dydaktyczne : 

• aktywizują proces poznania, 
• ukierunkowują percepcję, 
• rozwijają aktywność i samodzielność, 
• poszerzają źródła informacyjne, 
• organizują kontrolę i samoocenę. 

 
 Warto potwierdzić, że środki dydaktyczne to przedmioty materialne 
umożliwiające usprawnienie procesu nauczania-uczenia się i uzyskania 
optymalnych osiągnięć szkolnych. 
 
Funkcje środków dydaktycznych sprowadzają się do:  

a) upoglądowienia procesu kształcenia, tj. do rozszerzania zasięgu 
kontaktów uczącego się z rzeczywistością; 

b) ułatwienia procesów myślowych;  
c) pomocy w wykonywaniu przez uczniów ćwiczeń i zdobywaniu 

sprawności praktycznego działania; 
d) eksponowania materiałów wywołujących przeżycia uczniów.  

 
 Z powyższych zestawień wynika ogromnie zróżnicowany charakter 
środków dydaktycznych - od eksponatów rzeczywistych do ich 
zastępników modelowych, obrazowych, słownych, symbolicznych itd. 
Istnieje wiele różnych klasyfikacji (podziałów, typologii) środków 
dydaktycznych. Ich podstawę stanowią odmienne kryteria podziału.  
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 Według słownika języka polskiego „multi” to tyle, co wskazanie  
na dużą ilość, wielkość, wielokrotność tego, co wyraża drugi człon słowa 
(media).A zatem „...multimedia rozumiemy jako wielość środków 
komunikowania..”. Tradycyjne pojmowanie przez lata doprowadziło  
do ograniczenia i traktowania multimediów traktując je jako wszystkie 
media informacyjne: prasę, książki i czasopisma, taśmy audio i wideo 
radio i telewizję, sprzęt audiowizualny, środki fotograficzne i inne. 
W. Okoń definiuje multimedia „...jako swoisty układ audiowizualnych 
środków dydaktycznych umożliwiający w połączeniu z układem 
tradycyjnych środków optymalizację procesu uczenia się określonych 
treści oraz uzyskanie wyższych efektów..”. 
Do odmian multimedialnych środków dydaktycznych zaliczyć można : 

• prezentacje multimedialne, 
• strony www (internetowe poradniki, bazy danych itp.), 
• programy edukacyjne (encyklopedie, programy do nauki języków 

obcych itp.), 
• inne programy(graficzne, edytory itp.) specyficznie użyte   

w nauczaniu. 
 
 Współczesne definicje różnią się już bardzo od tych tradycyjnych 
ponieważ traktują multimedia jako środki techniczne, służące  
do cyfrowego przetwarzania i prezentacji informacji zintegrowanej  
w postaci: tekstowej, graficznej i dźwiękowej. Do nich możemy zaliczyć: 
komputery wyposażone w karty graficzne, dźwiękowe dyski kompaktowe 
CD-ROM, programy komputerowe z grafiką, dźwiękiem i animacją, 
narzędzia programowe służące do realizacji prezentacji multimedialnych 
w sieci komputerowej oraz obsługujące transmisje tele-  
i videokonferencje.  
 Podstawowym założeniem teoretycznym leżącym u podstaw 
kształcenia multimedialnego jest przekonanie, że uczeń najlepiej  
i najpełniej kształtuje swoje umiejętności, kiedy nauczanie i uczenie się 
ma charakter wielo zmysłowy i wielokrotnie aktywizujący.  
 Szczególną rolę w procesie poznawania pełnią zmysły: wzroku, 
słuchu i dotyku wspierane za pomocą myślenia i wypowiedzi uczniów. 
Ograniczenie się do pojedynczych środków, czy tylko do jednej grupy 
mediów powoduje, że aktywność ma charakter jednostronny i poznanie 
jest niepełne. Współczesną definicję oraz tę starszą określającą 
multimedia można sprowadzić do jednej definicji gdzie „...multimedia  
to połączenie tekstu, grafiki, dźwięku, animacji i wideo z komputerem, 
tabletem dla zapewnienia interakcyjnego dostępu do odbieranej 
informacji. Dzięki multimediom uczący się ma szansę zetknąć się  
z wszystkimi możliwymi rodzajami wizualizacji : z realnym obiektem, jego 
fotografią, rysunkiem, schematem. Mogą temu towarzyszyć wszystkie 
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możliwe rodzaje dźwięków (słowo, muzyka, efekty akustyczne). Każda  
z powyższych możliwości audiowizualnych, a także działaniowych 
dostarcza. uczącym się innego typu informacji „Samo kształcenie 
zawodowe które ulega bardzo dużym zmianom w treściach nauczania 
tak samo jak informatyka staje się w dzisiejszych czasach, czasach 
ogromnych zmian, sektorem uprzywilejowanym w dydaktyce i „....wydaje 
się więc konieczne, aby zachęcać do tworzenia nowych dróg kształcenia 
odpowiadających nowym profilom zawodowym...”.  
 Próby wykorzystania komputerów, a zarazem multimediów  
w kształceniu zawodowym podejmowano już od dawna. Początkowo 
próby te dotyczyły tylko przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych 
przedmiotów zawodowych, zaś w dydaktyce zajęć praktycznych 
zawodowych komputery widziane były w dalszej perspektywie.  
 Dziś komputery tablety i telefony komórkowe – smartfony  
najnowszej generacji są powszechnie dostępne i należy się spodziewać, 
że już wkrótce kwestie związane ze stosowaniem tych urządzeń w życiu 
codziennym szkoły na zajęciach a także umiejętnością wykorzystania 
gotowych produktów programowych - zostaną pokonane.  
 
 Aby proces dydaktyczny uczynić bardziej efektywnym, dąży się  
do stosowania różnorodnych metod i środków technicznych. Szczególne 
miejsce w racjonalnie zorganizowanym procesie kształcenia  
i doskonalenia zajmują zwłaszcza środki multimedialne (audiowizualne) 
ze względu na ich szerokie zastosowanie w praktyce pedagogicznej. 
Jeśli w procesie przekazywania informacji zgromadzone środki 
umożliwiają nam połączenie wielu źródeł informacji, tzn. że uczący się 
będą mogli zetknąć się ze wszystkimi możliwymi rodzajami informacji 
słownych, wzrokowych  i dźwiękowych - to wówczas środki te będziemy 
nazywali środkami multimedialnymi Z taką sytuacją spotykamy się 
najczęściej podczas zajęć w pracowni przedmiotowej, w laboratorium,  
a także podczas ćwiczeń w pracowniach kształcenia praktycznego. 
Wiemy też że nawet bardzo atrakcyjne środki audiowizualne 
(multimedialny program dydaktyczny, film, internet) angażują głównie 
wzrok i słuch, a eliminują działanie praktyczne, co ma szczególne 
znaczenie w nauczaniu przedmiotów zawodowych. Czynności 
motoryczne może uczeń podjąć w trakcie posługiwania się mediami  
o charakterze praktycznym, bez których nie ma przecież kształcenia 
zawodowego.  
 Postęp naukowo-techniczny oraz szybki rozwój metod wytwarzania 
sprawiły, że w kształceniu zawodowym nastąpiły równie szybkie zmiany 
zarówno w zakresie metod kształcenia, jak i stosowania nowoczesnych 
środków dydaktycznych. Stosowanie multimedialnego sposobu 
przekazywania informacji w kształceniu zawodowym decyduje 
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o nowoczesności kształcenia i związane jest z przyszłościową koncepcją 
nauczania. Nauczanie interaktywne w istotnych obszarach kwalifikacji 
zawodowych, np.w zakresie nowych technologii, jest już nie  
do uniknięcia. Obecnie najnowszym trendem  w technologii kształcenia 
jest koncepcja nauczania multimedialnego z wykorzystaniem 
nowoczesnych platform multimedialnych. W dobie multimediów coraz 
większą rolę w pracy dydaktycznej odgrywają aplikacje wykorzystujące 
możliwości graficzne i dźwiękowe komputera, tableta, smarfona w celu 
zwiększenia atrakcyjności zajęć, a także do lepszego wykorzystania 
umiejętności, predyspozycji ucznia. Możliwości, których dostarcza nam 
komputer, tablet, smarfon są przeogromne. Począwszy od schematów, 
rysunków i zdjęć, poprzez aplikacje obliczeniowe, multimedialne 
prezentacje i filmy do animowanych symulacji komputerowych, 
rzeczywistych procesów które są niezbędne w kształceniu zawodowym. 
Internet który stwarza niespotykane dotąd możliwości stosowania 
multimediów w kształceniu zawodowym, interakcji i komunikacji „ 
..pozwalającej na rekompensowaniu braku bezpośredniego kontaktu, 
który towarzyszy kształceniu na odległość..” , a który jest niezbędnym 
i nieodłącznym elementem procesu uczenia się.  
 Ta forma edukacji szczególnie wykorzystuje wszystkie zalety 
multimediów. Przykładem mogą być tu wszystkie formy kształcenia 
zawodowego na odległość które są wolne od ograniczeń związanych  
z miejscem nauczania, czasem nauczania i tempem. Techniki zdalnego 
interaktywnego nauczania są zorientowane na potrzeby indywidualnego 
odbiorcy, indywidualizują tempo uczenia się, oszczędzają czas i koszty 
podróży, a także koszty pobytu i zakwaterowania. Nauczanie przebiega 
w przyjaznych (zwykle w domu lub pracowniach komputerowych) 
warunkach środowiskowych, a specjalnie przygotowane materiały 
dydaktyczne zapewniają wysoki poziom merytoryczny przekazywanych 
treści, rozwijają zainteresowania i motywację uczącego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Źródło: www.Fotolia.com 
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Źródło: www.edunews.pl  Przykładowe plakaty i infografiki, które mogą pomóc uczniom i 
nauczycielom lepiej korzystać z zasobów edukacyjnych w Internecie. FUNDACJA THINK! 
THINK! FOUNDATION   Edunews.pl jest źródłem cennych i aktualnych informacji na temat 
nowoczesnej edukacji - bezpłatny serwis wiadomości. 
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Struktura scenariuszy zajęć – przykład:  

 Temat  

 Poziom  

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego/zawodowego szkół 
ponadgimnazjalnych (elementy korelacji) 

 Cele lekcji  

 Pojęcia i terminy  

 Metody i techniki  

 Przebieg zajęć  

 Materiały pomocnicze (karty ćwiczeń lub zadań dla uczniów, 
tematy dyskusji, teksty, dane statystyczne)  

 Zestaw ćwiczeń dla uczniów, w tym testy.  

 
Schemat metodyczny zajęć e - learningowych: 

1. WPROWADZENIE 

Strona tytułowa i wprowadzenie do treści jednostki. Ogólne informacje 
związane ze sposobem komunikacji nauczyciela z uczestnikami kursu. 
Prawa autorskie. 

2. CEL I ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Określenie oczekiwanych rezultatów, które mogą być osiągnięte  
w wyniku pracy z daną jednostką e-learningową 

3. ZASADY PRACY NA PLATFORMIE 

Przedstawienie czytelnych kryteriów oceniania i harmonogramu kursu. 
Określenie obowiązującej nietykiety. 

4. POWIĄZANIA 

Powiązania merytoryczne danej jednostki z innymi jednostkami  
e-learningowymi. 

5. MODUŁ WIEDZY 

Część jednostki, która umożliwia nabycie wiedzy przedmiotowej 
potrzebnej do kształtowania przynajmniej jednej kompetencji.  
Może przyjmować różne formy np. prezentacje multimedialne, 
dokumenty tekstowe, obrazy, wykresy, filmy poglądowe itp. 

6. MODUŁ PRAKTYCZNY (ĆWICZENIOWY) 
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Praktyczne interaktywne ćwiczenie umiejętności na bazie zdobytej 
wiedzy. Powyższe ćwiczenia powinny zawierać elementy aktywizujące 
takie jak ćwiczenia prowadzone metodą projektu, gry multimedialne, 
interaktywne krzyżówki, testy lub ćwiczenia służące uczniom  
do samoewaluacji. 

7. UTRWALENIE 

Utrwalenie wiedzy i umiejętności: 

• automatyczne powtórzenie – podsumowanie 
najważniejszych treści jednostki, 

• interaktywne sprawdzenie wiedzy i umiejętności oraz 
automatyczny zapis wyników sprawdzianu. 

Podczas utrwalania wiedzy i umiejętności możemy dodatkowo 
zastosować moderowane rozmowy na forum, czacie  
oraz wideokonferencje. 

8. INFORMACJA ZWROTNA 

Informacja zwrotna i ocena (samoocena) – w jakim stopniu został 
osiągnięty założony cel danej jednostki. Może przyjąć postać testów, 
zadań praktycznych, studium przypadku, dyskusji. 

9. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 

Wykaz lektur w porządku alfabetycznym, zawierający ujednolicony opis 
bibliograficzny zalecanej literatury (książek, czasopism, artykułów, 
internetowych źródeł wiedzy).  

                                                                                                               Źródło: www.Fotolia.com 
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FORMY PRACY ORGANIZACYJNEJ Z UCZNIEM ZDOLNYM 
 ( wykorzystano materiały ORE) 
 
1.Wzbogacanie – przystosowywanie nauczania do możliwości 
intelektualnych ucznia (wzbogacanie pionowe- poszerzanie zakresu 
wiedzy i poziome – pogłębianie wiedzy, większa liczba zadań  
o tym samym poziomie trudności).  

2. Akceleracja (przyspieszanie) – np. udział w zajęciach na wyższym 
poziomie, promocja śródroczna, szybsze „przerabianie” materiału.  

3. Grupowanie – np. tworzenie grup w obrębie przedmiotu/ 
zainteresowań np. w systemie zajęć pozalekcyjnych, związane ze 
zdiagnozowanymi zdolnościami lub specjalnych ciągów klas wg rodzaju  
i poziomu zdiagnozowanych zdolności – klasy „autorskie”, mentoring 
koleżeński.  

4. Nauczanie indywidualne ( program lub tok nauki).  

5. Konsultacje – opieka nad samokształceniem: wskazywanie 
sposobów pracy, doboru źródeł i materiałów.  

6. Informowanie – ucznia i rodziców o możliwościach uzyskania 
pomocy finansowej, stypendiów, możliwości kształcenia – szkoły 
nastawione na kształcenie uczniów zdolnych, uczelnie w Polsce  
i za granicą. 

7. Stosowanie odpowiednich metod nauczania (aktywne, 
problemowe, możliwość wyboru ćwiczeń i zadań, umiejętne stawianie 
pytań pobudzających krytyczne myślenie, zajęcia z twórczości, 
kreatywnego myślenia).  

8. Różnicowanie (zadań w pracy bieżącej ucznia, prac klasowych  
i kontrolnych, dodatkowych zadań w pracy indywidualnej ucznia). 

9. Motywowanie do podejmowania prac o charakterze naukowym  
(opracowanie nowego materiału i prezentacja na forum grupy, 
prezentacje multimedialne, filmy, tłumaczenia i słowniki przedmiotowe, 
projekty i ligi zadaniowe, itp.).  

10. Zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach pozaszkolnych 
(festiwale naukowe, artystyczne, koncerty, warsztaty, odczyty, seminaria, 
konkursy, wolontariat, spotkania z ciekawymi ludźmi, organizacja działań 
i imprez środowiskowych).  

11. Tworzenie atmosfery akceptacji z jednoczesnym czuwaniem,  
aby nie dochodziło do niekorzystnych wychowawczo postaw.  
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Role grupowe 
 
Najważniejszą rolę w zespole tworzy lider. Wyróżnia się trzy typy lidera: 
 
1. Lider aktywista – jest to osoba, która chce zarządzać całą praca  
w grupie. To on rozdziela obowiązki i zadania, zarządza czasem.  
2. Lider nawigator – jest to osoba bardzo niezależna, która sprawdza, 
czy działania grupy zmierzają w odpowiednim kierunku, którym jest 
realizacja wcześniej powziętych celów.  
3. Lider emocjonalny – to osoba bardzo empatyczna. Dobrze wyczuwa 
atmosferę panującą w grupie i w razie jej popsucia stara się ją naprawić. 
Chce, aby w grupie było miło i przyjaźnie.                                    Źródło: www.Fotolia.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozostałe role w zespole można podzielić ze względu na ich charakter.  
Role, które pozytywnie wpływają na zespół:  
 
1. Harmonizator – osoba spokojna, zachęca innych do współpracy. 
Potrafi rozwiązywać konflikty.  
2. Motywator – zachęca inne osoby do działania.  
3. Rozładowujący napięcia – osoba, która ciągle żartuje i rozśmiesza 
resztę grupy.  
4. Opoka – osoba godna zaufania. Można zwrócić się do niej w każdej 
potrzebie.  



76 

 

5. Słuchacz – osoba, która wysłucha każdego w grupie. Raczej 
małomówna.  
6. Sprawiedliwy – osoba, która czuwa nad równym podziałem pracy.  
7. Strażnik zasad – osoba, która czuwa nad całym zespołem, kontroluje 
czas.  
 
Zdarzają się role, które potrafią blokować rozwój pracy w grupie. Są to:  
1. Agresor – osoba, która atakuje innych. Jest złośliwa i niegrzeczna 
wobec reszty osób z zespołu.  
2. Blokujący – osoba, która przeciwstawia się większości inicjatyw, jakie 
są podejmowane w ramach pracy zespołu.  
3. Dominujący – osoba, która nie chce dopuszczać innych do głosu. 
Narzuca wszystkim swoje zdanie.  
4. Egocentryk – osoba, która próbuje zwrócić na siebie uwagę całej 
grupy.  
5. Indywiduum – osoba, która chce robić wszystko po swojemu.  
6. Kotek – osoba, która cały czas chce być chwalona.  
7. Unikający działania – osoba, która nie chce pracować w grupie.  
Wycofuje się z większości zadań.          Źródło: www.Fotolia.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Inne: 
 
1) Naturalny lider – autorytet, przywódca, reprezentant. 
2) Człowiek grupy – dba o dobrą atmosferę w grupie. 
3) Perfekcjonista – dąży do doskonałości. 
4) Specjalista – osoba o unikalnej wiedzy. 
5) Człowiek kontaktów – dba o dobrą komunikację. 
6) Praktyczny organizator – koordynator działań. 
7) Człowiek akcji – miłośnik zmian i wyzwań. 
8) Sędzia – analityk, doradca. 
9) Siewca – inicjator nowych pomysłów i rozwiązań. 
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Wybrane zagadnienia doskonalenia pracy grupowej 
 
Spirala doskonalenia 
 
 

 
 
Krzywa Fishera 
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Strategia uczenia się OK. – ocenianie kształtujące 
 

 
 
Piramida motywacji- wyznaczamy CEL 
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Realizacja  kształcenia  modułowego  w  technikum 

Indiańskie przysłowie mówi: 
,,Daj mi rybę, a będę miał co jeść przez 
cały dzień.  
Naucz mnie łowić ryby, a będę miał  
co jeść przez całe życie”.  

 
 Szkoła powinna być interesująca dla uczniów. Dobra szkoła,  
to taka, w której uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach - uczą się, 
jak się uczyć, a wszystkie lekcje to szkolenia punktualności, organizacji, 
wykorzystania czasu, tworzenia relacji, metod, motywacji. Takie 
umiejętności przekazywane są uczniom. Kształcenie modułowe, jak już 
wcześniej wspomniano, jest propozycją nastawioną na aktywność 
ucznia. 
 W metodach aktywnych nauczyciel pełni rolę przewodnika,  
nie zawsze przekazuje gotowe rozwiązania, ale tworzy takie warunki, 
aby uczniowie wypracowali je sami. Konieczne treści przekazywane  
są w sposób ułatwiający ich zrozumienie i zapamiętanie, angażujące 
różne zmysły. Uczniowie są kreatywni i otwarci. Stosując aktywne 
metody nauczania wyzwala się dobre relacje między dziećmi, uczy się 
demokracji, pracy zespołowej, pozytywnego przywództwa. Dzięki 
ciekawym, twórczym rozwiązaniom zajęcia są interesujące i motywujące. 
 Kompetentny nauczyciel to ten, który panuje nie tylko nad stroną 
merytoryczną nauczanego przedmiotu, lecz przede wszystkim ten, który 
potrafi w sposób twórczy i swobodny rozwiązywać zadania dydaktyczne  
i wychowawcze, jakie niesie proces nauczania - uczenia się.  
 Nauczanie jest działalnością intencjonalną nauczyciela, który stara 
się wywoływać u ucznia uczenie się. Stąd metody i techniki aktywne 
pomagają obu zainteresowanym stronom (zarówno nauczycielom,  
jak i uczniom) w szybszym uczeniu się.  
 
 Chcemy zwrócić uwagę na metody, które mają swój logiczny 
porządek i bieg oraz różne uwarunkowania, ale dla twórczego 
nauczyciela nie są ograniczeniem, lecz inspiracją do modyfikacji  
i tworzenia własnych metod i technik. "Inteligentne reagowanie  
na nieprzewidywalne nieraz sytuacje dydaktyczne wymaga od pedagoga 
profesjonalnego mistrzostwa i artyzmu, gdyż nauczanie jest sztuką, 
gdzie najcenniejszy jest własny pomysł i inwencja nauczyciela."  

 

 Chcemy podkreślić również bardzo ważną kwestię - umiejętność 
diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów, rozpoznawania  
ich zainteresowań i możliwości intelektualnych w celu doboru 
odpowiednich metod nauczania i treści kształcenia.  
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 W okresie dorastania, czyli u uczniów gimnazjum, pogłębia się 
zdolność analizy i syntezy, rozwija się myślenie abstrakcyjne i logiczno - 
dedukcyjne, ale proces ten przebiega w ścisłym związku  
z wymaganiami, jakie stawia dziecku nauczyciel. Dopiero wtedy takie 
operacje myślowe, jak porównywanie, uogólnianie, wnioskowanie, 
dowodzenie, klasyfikacja i inne, osiągają coraz wyższy poziom. 
Rozwijający się krytycyzm często uwidacznia się w skłonności  
do stawiania trudnych pytań, w prowadzeniu burzliwych dyskusji  
i sporów, w dociekaniach myślowych i tzw. filozofowaniu. Mając  
do rozwiązania jakiś problem, uczniowie w tym wieku nie tylko śledzą 
zmiany w układzie stosunków między rzeczami, ale przewidują te,  
które jeszcze nie powstały. Tę zdolność uczniów do wyciągania 
wniosków z czystych hipotez powinien nauczyciel wykorzystywać  
i rozwijać za pomocą metod aktywnych. Sądzimy, że należy wychodzić 
naprzeciw wszystkim tym aspektom naturalnego rozwoju młodzieży  
i wybierać właściwe metody nauczania, które pozwoliłyby na pełny 
rozwój osobowości ucznia, jak również uzewnętrznienie jego przekonań, 
mniej lub bardziej dojrzałych ocen, kryzysów i buntów wewnętrznych. 
 
 Spośród metod aktywnych staraliśmy się wybrać te, które mogłyby 
być stosowane właśnie w pracy z młodzieżą szkół gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych  oraz z osobami dorosłymi. 
 Nauczyciel realizujący program przedmiotu/modułu powinien 
posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne i metodyczne  
oraz dotyczące pomiaru dydaktycznego.  
 Nauczyciel kierujący procesem nabywania umiejętności przez 
uczniów, powinien stale udzielać im pomocy w rozwiązywaniu 
problemów, kształtować umiejętności intelektualne i praktyczne, 
uwzględniając indywidualne predyspozycje uczniów oraz ich możliwości  
i doświadczenia. Nauczyciel powinien również stworzyć sprzyjające 
warunki do kształtowania kompetencji personalnych i społecznych, 
przydatnych absolwentom technikum w przyszłej pracy zawodowej. 
Przede wszystkim: kreatywność, otwartość na zmiany, przewidywanie 
skutków podejmowanych działań, radzenie sobie ze stresem, 
przestrzeganie zasad kultury i etyki, a także zadbać o rozwój takich cech 
jak: dokładność, systematyczność, rzetelność, odpowiedzialność, 
sprawne komunikowanie się, twórcze rozwiązywanie problemów oraz 
umiejętność współdziałania w zespole.  
 Z uwagi na dynamiczny postęp naukowy i techniczny oraz 
technologiczny, zmieniające się w Polsce i Unii Europejskiej przepisy 
prawa dotyczące danego obszaru kształcenia, nauczyciel powinien 
uzasadnić uczniom potrzebę aktualizacji wiedzy oraz ciągłego 
doskonalenia umiejętności zawodowych.  
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 W tym celu powinien zachęcać uczniów do korzystania z różnych 
źródeł informacji, wskazywać drogi ich poszukiwania, sposoby  
ich gromadzenia i selekcjonowania. W kształceniu zawodowym 
wskazane jest, aby zajęcia edukacyjne realizowane były   
z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania. Prowadzenie zajęć 
aktywizującymi metodami nauczania wymaga przygotowania materiałów 
dydaktycznych, takich jak np.: tekst przewodni, instrukcja do metody 
projektów, przewodniki do samokształcenia, instrukcje do wykonywania 
ćwiczeń, opisy przypadków, instrukcje stanowiskowe.  
 W przypadku braku rzeczywistych stanowisk pracy dla kształcenia 
odpowiednich umiejętności zawodowych, można wykorzystać dostępne: 
pracownie symulacyjne, laboratoria, filmy edukacyjne umożliwiające 
realizację zajęć bez modeli praktycznych lub udać się w ramach 
wycieczek dydaktycznych do miejsc praktycznego stosowania 
realizowanych treści. Z kolei formy organizacyjne pracy uczniów powinny 
być dostosowane do treści i metod kształcenia oraz możliwości i potrzeb 
uczniów. 
 

 
 

Źródło :http://www.edunews.pl/system-edukacji/1442 

 
 Nauczyciel nie musi wiedzieć wszystkiego, ale może i powinien 
wyposażyć swoich uczniów w podstawowe umiejętności radzenia sobie  
z gwałtownie zmieniająca się rzeczywistością.  
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 Nauczyciel stwarza warunki, aby uczeń potrafił uczyć się, myśleć, 
poszukiwać, doskonalić, komunikować się działać i współpracować  
w zespole. Jest to zmiana w dotychczasowej roli nauczyciela i jak każda 
zmiana wymaga czasu. Nauczyciel występuje w roli:  

  osoby organizującej proces uczenia się, badającej potrzeby, 
oczekiwania, możliwości uczniów, 

  osoby integrującej wewnętrzne potrzeby uczniów z wymaganiami 
programu, który wybiera sam nauczyciel,  

  osoby kreującej warunki uczenia się, poszukiwania, odkrywania, 
myślenia, komunikowania, działania i współpracy w grupie,  

  osoby uczestniczącej w wymianie emocjonalnej, która zachodzi 
między uczniami, grupą, zespołem klasowym,  

  opiekuna, przy pomocy którego uczniowie mogą uczyć się 
aktywnie i samodzielnie.  

 
 Fundamentem najnowszych koncepcji uczenia się jest uczenie się  
w działaniu, czyli uczenie się przez doświadczenie, które opiera się na 
trzech zasadach: 

1. Najlepiej uczymy się wtedy, gdy sami jesteśmy włączeni  
w przeżycia  dostarczające nauki; 

2. Wiedzę najlepiej odkrywamy samodzielnie; 
3. Uczymy się z zapałem - jeśli mamy możliwość wyboru celu  

i sposobu nauki.  
 W procesie monitorowania treści kształcenia, dostosowanych  
do oczekiwań rynku pracy konieczna jest ścisła współpraca podmiotów 
edukacyjnych z podmiotami rynku pracy oraz prowadzenia 
systematycznych badań rynku z analizą czynności zawodowych, 
wybiegających zdecydowanie naprzód, stanowiących inwestycję  
w przyszłość. Aby osiągnąć taki stan, programy kształcenia zawodowego 
i ogólnozawodowego powinny posiadać zmodularyzowaną strukturę.  
 Jednym z podstawowych narzędzi, służących osiąganiu 
zakładanych celów reformy edukacji zawodowej jest i będzie 
wprowadzenie kształcenia modułowego. 
 Rosnące wymagania zawodów, ich ewaluacja, powstawanie  
oraz ich zanikanie wymusza poszukiwanie efektywnych metod 
kształcenia zawodowego oraz elastycznego traktowania programów 
nauczania na etapie ich projektowania i wdrażania w systemie szkolnym  
i pozaszkolnym.  
 Moduły są jedną z metod doboru treści kształcenia i zespołem 
metod oraz systemem środków dydaktycznych. Stały się narzędziem 
usprawniania i podnoszenia jakości kształcenia w ogóle, jednak 
najbardziej kształcenia zawodowego. 
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 Modularyzacja jest stosunkowo nową, w warunkach polskich, 
formułą układu treści kształcenia, zaadaptowaną do nauk 
pedagogicznych z techniki (modułowe rozwiązania techniczne,  
np. konstrukcje mechaniczne lub budowlane, itp.). W odniesieniu  
do edukacji zawodowej moduł może być rozumiany jako autonomiczna 
(niezależna) pod względem organizacyjnym i metodycznym część 
programu nauczania, zdefiniowana zbiorem logicznie powiązanych treści 
kształcenia, które doprowadzają uczących się do osiągnięcia kwalifikacji 
i kompetencji wymaganych na rynku pracy (Figurski J., Symela K., 
2001). 
 W powszechnym rozumieniu modularyzacja oznacza, że cały 
program jest podzielony wewnętrznie, na samodzielne jednostki 
szkoleniowe, w których w ostatniej fazie odbywa się ocena końcowa 
nabytych kompetencji. 
 Można powiedzieć, że modularyzacja-strukturyzacja jest 
procesem integrowania i korelacji celów oraz treści kształcenia  
z różnych dyscyplin, dziedzin wiedzy w określone całości, według 
ustalonych kryteriów i wyodrębnieniu modułów i jednostek 
modułowych.  
 Wdrożenie kształcenia modułowego lub modularyzacja  
jest radykalną zmianą istniejącego systemu edukacyjnego, który  
ma swoje konsekwencje dla programu edukacyjnego, materiałów 
dydaktycznych, nauczycieli i organizacji kształcenia w całości. Te zmiany 
organizacyjne stoją przed szkołą i placówkami pozaszkolnymi chcącymi 
sprostać coraz lepszej jakości usług edukacyjnych. 
 
Cechami każdego wyodrębnionego w programie nauczania modułu jest: 

 mierzalność, umożliwiająca sprawdzenie czy wyznaczony 
modułem zakres treści kształcenia przekłada się na konkretne 
umiejętności i wiadomości uczących się. Oznacza to,  
że wymagania określone w module stanowią dla nas miarę 
nabytych kompetencji;  

 wymienność, polegająca na adekwatnym do potrzeb uczących się 
i oczekiwań rynku pracy dobieraniu oraz aktualizację treści 
kształcenia skwantyfikowanych jako moduły, które składają się  
na całość programu nauczania. Cecha ta wskazuje na otwartość 
programu na zmiany;  

 powtarzalność, gwarantuje wykorzystanie modułu w różnych 
konfiguracjach, układach i formach nauczania i uczenia się  
w systemie szkolnym i pozaszkolnym;  

 elastyczność, zapewnia dużą indywidualizację kształcenia 
poprzez podział strukturalny treści kształcenia zawodowego  
na elementy zwane modułami.  



84 

 

 Nauczyciele przedmiotów zawodowych i ogólnozawodowych 
powinni być przygotowani do realizacji zmodularyzowanych treści 
kształcenia oraz tworzenia pakietów edukacyjnych stanowiących 
dydaktyczną obudowę programów nauczania. 
 
 W procesie nauczania w celu uzyskania dobrych wyników 
dydaktycznych należy zastosować nowoczesne, innowacyjne metody 
nauczania i uczenia się. W dydaktyce o wyborze metody musi 
decydować cel najważniejszy, jakim jest rozwijanie mylenia uczniów. 
Planowanie metod procesu dydaktycznego, a także wychowawczego, 
powinno uwzględniać podmiotowość uczącego się. Jednocześnie rola 
i funkcja nauczyciela w tym procesie zmienia się jakościowo –  
z nauczyciela realizującego dydaktyki pamięci na nauczyciela 
realizującego dydaktykę myślenia.      Źródło: www.Fotolia.com 
 

 
 
Modularyzacja w systemie kształcenia zawodowego 
 
 W miarę zmieniającego się pod wpływem reform gospodarczych 
i społecznych popytu na kwalifikacje, systemy edukacyjne powinny 
dostosowywać metody i treści nauczania do potrzeb rynku pracy  
oraz zapewniać absolwentom szkół warunki do rozwoju osobistego  
i zawodowego.  



85 

 

 Globalizacja, postęp techniczny, krótsze cykle produkcyjne  
oraz nowe formy organizacji pracy składają się na zmianę warunków,  
w których podejmowane są decyzje dotyczące doboru, zakresu  
i sposobu realizacji treści kształcenia.  
 W poszukiwaniu dróg rozwoju kształcenia i doskonalenia 
zawodowego dominują obecnie tendencje:  

• humanizacja - przygotowanie pracownika i obywatela, 
wszechstronny rozwój osobowości, przygotowanie do uczestnictwa 
w kulturze, uczące się społeczeństwo; 

• integracja nauki, technologii i treści kształcenia, technologia 
kształcenia zbliża się do technologii produkcji, integracja poziomów 
kształcenia systemu szkolnego i pozaszkolnego; 

• globalizacja - powstawanie sieci naukowych i technologicznych, 
które łączą ośrodki badań w wielkie przedsiębiorstwa całego świata 
nie wyłączając z tego edukacji; 

• współpraca i kooperacja - uczącego się z otoczeniem, szkoły  
i przedsiębiorstwa, szkół różnego typu w procesie kształcenia 
jednostki, sieć współpracy; 

• intensyfikacja - elastyczne, multimedialne technologie 
kształcenia, pakiety edukacyjne, narzędzia pomiaru 
dydaktycznego, ocena i samoocena; 

• mobilność - dobre przygotowanie bazowe, szerokoprofilowość,  
jednak z ukierunkowaną specjalizacją, kompatybilność uzyskanych 
kwalifikacji; 

• ustawiczność - nauka i doskonalenie przez całe życie, nauczyć 
uczyć się, elastyczne systemy kształcenia i doskonalenia; 

• kreatywność - odpowiedzialność za własną karierę zawodową,  
nie encyklopedyzm a przystosowanie do twórczej budowy kariery, 
wygrywania konkurencji, twórcze realizowanie zadań; 

• jakość - precyzja w wykonywaniu zadań zawodowych, tworzenia 
i realizacji zadań projektowych, produkcyjnych, usługowych ponad 
wymagania standardów. 

 
 Jakość w najbliższych latach powinna być jednym z priorytetów 
polityki edukacyjnej w Polsce. W kształceniu zawodowym programy 
nauczania są elementem, który ma decydujący wpływ na jakość, a tym 
samym efekty pracy dydaktycznej.  
 Modernizacja systemu edukacji  w Polsce zakłada tworzenie 
zintegrowanego systemu kształcenia zawodowego nawiązującego  
do standardów Unii Europejskiej, umożliwiającego nabywanie  
i potwierdzanie kwalifikacji zawodowych na jednakowych zasadach  
w systemie szkolnym i pozaszkolnym. Zapewni to zwiększenie poziomu 
mobilności zawodowej oraz powiązanie kształcenia z rynkiem pracy. 
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 Jednym z podstawowych narzędzi, służących osiąganiu celów 
reformy systemu edukacji zawodowej są modułowe programy nauczania, 
które pozwalają na tworzenie elastycznych, dostosowanych  
do oczekiwań pracodawców ofert nabywania kwalifikacji i kompetencji 
zawodowych. 
 Modułowa konstrukcja programu kształcenia stanowi główną, choć 
nie jedyną nowość dydaktyczną ostatnich lat, jaka pojawiła się  
w szkodnictwie zawodowym. „To właśnie idea kształcenia i doskonalenia 
zawodowego, wykorzystująca koncepcje modułów kształcenia, jest 
odpowiedzią na potrzeby gospodarki rynkowej, tj. kształtowanie 
konkretnych umiejętności. Wiedza jest traktowana jako „wtórna” i jest 
dawkowana  tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do opanowania 
umiejętności”.   
 Przy takim podejściu kształcenie w systemie modułowym urasta  
do rangi metody nauczania, której fundamentem są odpowiednio 
zaprojektowane programy nauczania oraz wspomagająca ich realizację 
nowoczesne środki i oprogramowanie dydaktyczne. Metoda ta umożliwia 
osiąganie znacznie lepszych wyników nauczania-uczenia się, jest 
bardziej efektywna oraz bardziej ekonomiczna od metod tradycyjnych  
i jednocześnie atrakcyjniejsza dla osób podejmujących naukę. 
 
Rozwój koncepcji kształcenia modułowego – doświadczenia  
zagraniczne.  
 
 Modularyzacja nie jest koncepcją nową, była wprowadzana w wielu 
dziedzinach, często w sposób intuicyjny, naturalny, niejednokrotnie bez 
świadomych przemyśleń na temat korzyści, które ze sobą niosła. Polega 
na przyjmowaniu wspólnego miernika i budowaniu według jego 
wielokrotności (np. budownictwo, przemysł wytwórczy, elektronika). 
Moduł - oznacza stały czynnik, powtarzalny wymiar czegoś, jednostkę  
o ustalonych cechach (np. moduł architektoniczny). Modularyzacja  
ma na celu uporządkowanie elementów (materialnych  
lub niematerialnych, wchodzących w skład produktu końcowego,  
w odpowiednie podzbiory. 
Idea modularyzacji zrodziła się na gruncie myśli technicznej, a na teren 
edukacji została przeniesiona przez Johna Deweya ponad sto lat temu   
w Ameryce. Polegała ona na rozumieniu doświadczenia jako istoty 
prawdy – prawdziwe jest to co sprawdza się  w działaniu jako prawdziwe. 
Doświadczenie jest źródłem zdobywania i weryfikowania wiedzy, stąd  
w jego szkole pracy rozwijane było hasło: uczenie się przez działanie. 
Szkoła ta powstała na wzór samowystarczalnego gospodarstwa, gdzie 
dzieci wykonywały zajęcia rzemieślnicze i gospodarcze. Akcent położony 
był na aktywność praktyczną i manualną.  
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 Głównym celem szkoły było pobudzanie wrodzonych zdolności 
dzieci, zainteresowań, wzbogacanie doświadczeń, samodzielna praca, 
natomiast wiedzę zdobywało się niejako przy okazji. W szkole nie było 
lekcji i przedmiotów, ośrodkiem był problem, który napotykało dziecko  
w codziennym życiu i jego rozwiązanie mające doprowadzić  
do nabywania wiadomości, dlatego zadaniem szkoły było stwarzanie 
sytuacji będących źródłem owych problemów. Swój pierwowzór znalazła 
w koncepcji edukacyjnej Uniwersytetu Harwardzkiego, zmieniającego 
jednolity, sztywny program kształcenia na swobodę wyboru 
indywidualnego programu kursu szkolenia. Były to początki filozofii 
edukacji zorientowanej na ucznia, która dzisiaj znajduje zastosowanie  
w systemie otwartego, elastycznego nauczania.  
 W latach pięćdziesiątych system kształcenia modułowego 
stosowany był w szkoleniu pilotów amerykańskich, a następnie znalazł 
szerokie zastosowanie w edukacji zawodowej (kształcenie  
i doskonalenie zawodowe) poszukującej nowych możliwości 
skutecznego przystosowania kwalifikacji pracowniczych do procesu 
pracy.  
Genezy kształcenia modułowego można doszukiwać się  
w teoriach i koncepcjach nauczania lat pięćdziesiątych  
i sześćdziesiątych, kiedy to  B.F. Skinner, amerykański profesor 
psychologii z Uniwersytetu Harwardzkiego, w referacie przygotowanym 
na konferencję w Pittsburgu w roku 1954 i zatytułowanym „The Science 
of Learning and the Art of Teaching”, przedstawił główne jego założenia 
podstaw teoretycznych współczesnego nauczania programowanego:  
 

• „Uczenie się, którego siłę napędową stanowi obawa przed karą 
fizyczną, ośmieszeniem się wobec nauczyciela i kolegów, złymi 
ocenami itp., dominujące obecnie w większości szkół na całym 
świecie, nie zapewnia dobrych wyników. 

• Najnowsze wyniki badań laboratoryjnych nad uczeniem się 
zwierząt i ludzi wskazują, iż ów niekorzystny stan rzeczy można 
zmienić na lepszy. W tym celu materiał, który uczący się podmiot 
ma sobie przyswoić dzięki własnej aktywności poznawczej, należy 
podzielić na możliwie małe dawki (kroki, porcje) i natychmiast 
wzmacniać każdą poprawną reakcję (odpowiedź) za pomocą 
odpowiednich nagród. 

• Poczucie powodzenia, świadomość skutecznej likwidacji 
napotkanych w pracy oporów, sprzyja powstawaniu u ucznia 
korzystnych motywów uczenia się. Tekst programowany nie 
powinien więc zawierać „kroków” trudnych, narażających ucznia  
na popełnienie błędów, gdyż te wpływają hamująco na jego 
stosunek do pracy”. 
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 W powyższych trzech stwierdzeniach znajdujemy jednocześnie: 
krytykę ówczesnej edukacji, dzielenie materiału na części, kontrolę 
wiedzy  po każdej części, pozytywne motywowanie do nauki oraz zasadę 
stopniowania trudności w nauczaniu. Znajdujemy zatem podstawowe 
wyróżniki oraz cechy wspólne nauczania programowanego i kształcenia 
modułowego, (tab.) które charakteryzują współczesną koncepcję 
kształcenia modułowego. 
 

Lp. Nauczanie programowane Kształcenie modułowe 

1 

 

Strategia „niewielkich kroków", 

podział materiału dydaktycznego na 

ściśle ze sobą powiązane pod 

względem merytorycznym i 

logicznym dawki informacji. 

Podział całego programu na mniejsze 

porcje wiedzy i umiejętności jako zwarte i 

samodzielne programowe jednostki 

dydaktyczne. 

2 

 

Aktywizowanie uczniów 

studiujących zaprogramowany 

tekst. 

Świadomy i aktywny udział uczących się w 

procesie kształcenia. 

3 

 

Natychmiastowa ocena 

(samoocena) każdej odpowiedzi i 

korekty (samokorekty) 

popełnianych błędów. 

Ocena (samoocena) odpowiedzi i korekty 

(samokorekty) popełnionych błędów, 

najczęściej przy wykorzystaniu informacji 

zwrotnej. 

4 Indywidualizacja treści i tempa 

uczenia się. 

Indywidualizacja treści, tempa i miejsca 

uczenia się. 

5 Możliwośd przejścia do następnej 

jednostki programowej po 

opanowaniu treści zawartych w 

poprzedniej jednostce. 

Możliwośd przejścia do kolejnej jednostki 

programowej dopiero po uzyskaniu 

akceptacji opanowania wiedzy i 

umiejętności określonych w poprzedniej 

jednostce. 

6 Wielostopniowa, empiryczna 

weryfikacja tekstów 

programowanych. 

Weryfikacja (ewaluacja) treści i metod jed-

nostki modułowej. 

Tabela. Cechy wspólne nauczania programowanego i kształcenia modułowego 

(Źródło: Jeruszka,  Kwiatkowski, Plewka, 1995, s. 38) 

 Pierwszoplanową rolę odgrywa tu planowane opracowanie              
i realizacja „programów”.  
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 Programy opracowuje się zgodnie z zasadami podejścia 
systemowego, a zatem najpierw ustala się cele nauczania (związane  
z zachowaniami uczniów), a następnie analizuje się je w kategoriach 
pożądanych form działalności uczniów, kryteriów sukcesu  
oraz niezbędnych umiejętności, które uczniowie muszą mieć przed 
przystąpieniem do realizacji programu. Proces nauczania realizowany 
jest krok po kroku przez opanowanie niewielkich, odrębnych porcji 
materiału. Odpowiedzi uczniów są bezzwłocznie potwierdzane  
lub korygowane przez porównanie ich z załączonymi do programu 
odpowiedziami prawidłowymi. Chodziło więc w tej metodzie o małe 
„kroki”, aktywne uczestnictwo uczniów, bezpośrednie potwierdzanie  
ich postępów, wzmocnioną motywację, samodzielne decydowanie  
o tempie i sekwencji kroków. Nauczanie realizowane jest tutaj  
za pomocą odpowiednio ułożonego programu stanowiącego ciąg 
powiązanych ze sobą elementów informacji, które mają być opanowane 
przez ucznia w procesie kształcenia.  

 Teoretyczne podstawy koncepcji modułowej znajdują swoje źródło 
w różnorodnych koncepcjach, kształcenia indywidualnego F. Kellera  
i G. Skermana, nauczaniu problemowym S. L. Rubinsztejna, nauczaniu 
algorytmicznym M. Godlewskiego, nauczaniu strukturalnym  
S. J. Brunerai, G. Mayera, nauczaniu wielostronnym W. Okonia, 
nauczaniu multimedialnym W. A. Wittcha i Ch. F. Schulleraa, a w Polsce 
W. Strykowskiego i W. Skrzydewskiego, nauczaniu poglądowym 
zapoczątkowanym przez J.A Komenskiego oraz technologii kształcenia.  

 Ta krótka analiza dość wyraźnie pokazuje główny nurt rozwoju idei 
kształcenia modułowego, które staje się metodą integrującą koncepcje 
nauczania: programowanego, indywidualnego, problemowego, 
strukturalnego, algorytmicznego, wielostronnego oraz multimedialnego.  

 Lata sześćdziesiąte były okresem poszukiwań i eksperymentów  
w kształceniu modułowym. Okazało się, że może ono być przydatne  
do kształcenia prawie we wszystkich dziedzinach i na wszystkich 
poziomach. W szkolnictwie wyższym w wielu przypadkach  
jest wykorzystywane w indywidualnym toku studiów.  

 Kształcenie modułowe może być stosowane wszędzie tam, gdzie 
istnieje możliwość różnicowania kształcenia przez wybór i gdzie wybrany 
zakres kształcenia daje się podzielić na niewielkie jednostki 
odpowiadające określonym umiejętnościom. Należy dodać,  
że umiejętności traktowane są szeroko, co oznacza, że do tej kategorii 
można zaliczyć każdą dyscyplinę, przedmiot, o ile mają walor 
praktycznej stosowalności. 
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Źródło: Materiały szkoleniowe KOWEZiU 

 Polska dydaktyka lat sześćdziesiątych rozwijała również powyższe 
koncepcje, czego przykładem są opracowania T. Nowackiego,  
W. Okonia, Cz. Kupisiewicza, L. Kołkowskiego i innych. Koncepcję 
kształcenia modułowego wdrażają kraje, w których system opierał się na 
nowocześnie pojętym terminatorstwie (dual system w RFN, Szwajcarii, 
Holandii, Danii, apprenticeship w USA, Wielkiej Brytanii).  

 System terminatorski, łączący praktyczną naukę zawodu 
realizowaną w zakładzie pracy z zajęciami teoretycznymi w szkole, przez 
przemienność pozwalał na wykorzystanie modułów, zwłaszcza w części, 
za którą odpowiadały przedsiębiorstwa. W systemach terminatorskich 
zaczynała przeważać tendencja do szerokoprofilowego przygotowania 
zawodowego (pierwszy rok nauki wspólny dla całej branży, drugi i trzeci - 
pogłębiająca się specjalizacja), moduły okazały się bardzo przydatne  
w końcowym okresie kształcenia, pozwalały bez znacznych reform 
programowych elastycznie odpowiadać na wymagania rynku pracy. 
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 Kształcenie modułowe wzbudziło zainteresowanie również  
w krajach, w których głównym nurtem przygotowania zawodowego  
jest szkolnictwo. Przykładem może tu być Szwecja i Francja. W krajach 
tych, w praktycznej nauce zawodu coraz częściej stosuje się formułę 
modułową. Interesujący system kształcenia modułowego rozwijany jest 
w Holandii. Programy modułowe obejmują tam podstawowe przedmioty 
zawodowe oraz niemalże całą sferę doskonalenia.  

W strukturze programu modułowego występują następujące elementy: 

• wprowadzenie do modułu stanowiące instrukcję pracy z modułem; 
• cele kształcenia obejmujące zakres wiadomości i umiejętności 

niezbędnych do opanowania przez ucznia; 
• czas pracy ucznia z modułem; 
• wzajemne korelacje teorii i praktyki; 
• wymagane przepisy bezpieczeństwa; 
• wytyczne do przeprowadzania oceny osiągnięć uczniów  

z wykorzystaniem testów. 

 Moduł rozumiany jest jako zbiór wiadomości i umiejętności jakie  
ma opanować uczeń z określonej dziedziny, ustalonej w programie. 

 W przeciwieństwie do innych systemów Holendrzy przeprowadzili 
również kategoryzację modułów. Ze względu na kryterium treści 
nauczania wyróżnili moduły: podstawowe, zawodowe, integracyjne  
i teoretyczne. Natomiast ze względu na kryterium wymagań 
programowych wydzielono moduły: obowiązkowe, wymienne  
(w zależności od technologii w danym przedsiębiorstwie) oraz moduły 
dodatkowe (dotyczące najnowszej technologii, które wyprzedzają o 2-3 
lata ich wprowadzenie jako obowiązkowe w nauczaniu).  
 W Wielkiej Brytanii moduł rozumiany jest jako autonomiczna, 
niezależna jednostka w planowanej serii procesu nauczania, której 
zamiarem jest pomaganie uczniom w osiąganiu jasno określonych 
celów.  Obszerniejsze materiały dotyczące systemu kształcenia 
modułowego ukazały się po Światowej Konferencji Oświaty Dorosłych, 
przeprowadzonej pod auspicjami UNESCO w 1972 r. w Tokio, na której 
zalecono ten system jako szczególnie przydatny dla kształcenia 
ustawicznego. W zawodowej oświacie dorosłych kształcenie modułowe 
traktowane jest jako środek przeciwdziałający bezrobociu.  

 Kursy oparte na modułach pozwalają na stosunkowo szybkie 
przekwalifikowywanie robotników lub aktualizację posiadanych 
umiejętności do poziomu, jaki narzuca rozwój techniki, technologii 
produkcji oraz usług.  
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 Z tych powodów Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) 
rozwinęła technologię nauczania i uczenia się typu „know-how”  
pod nazwą moduły umiejętności zawodowych - pracowniczych (Modules 
of Employable Skill - MES). W pierwotnej wersji była stosowana  
jako pomoc oświatowa dla krajów rozwijających się. Koncepcja MES  
ma walor uniwersalności, zwłaszcza w warstwie metodologicznej,  
co pozwala na jej szerokie wykorzystanie. Wykorzystanie modułów 
wpływa na zmiany tradycyjnych systemów kształcenia zawodowego  
w wymiarze kadrowym, materialnym i finansowym. Transformacji ulegają 
również funkcje nauczyciela (instruktora), podręczniki i przestrzeń 
dydaktyczna. Zmiany obejmują zawodoznawstwo, techniki 
programowania treści kształcenia oraz sam proces uczenia się. To m.in. 
decyduje, że moduły umiejętności zawodowych zasługują na większą 
uwagę. Według koncepcji modułowego kształcenia zawodowego 
Międzynarodowej Organizacji Pracy zmierza się, przez analizę pracy  
w danym zawodzie lub obszarze zawodowym, do wyodrębnienia 
najmniejszych, logicznie uzasadnionych cząstek pracy. Cząstki  
te (często nazywane „zadaniami”) według MOP określane są jako 
jednostki modułowe. W każdej jednostce jest wyraźnie określony 
początek i koniec czynności, a jej rezultatem jest produkt, usługa  
lub istotna decyzja. Jednostka modułowa nie podlega zwykle dalszym 
podziałom, stanowi cząstkę modułu umiejętności zawodowych.  

 Moduł jest specyfikacją pracy w formie jednostek modułowych,  
tj. czynności wykonywanych na danym stanowisku pracy lub w danym 
zawodzie. Moduł umiejętności zawodowych w systemie MES stanowi 
specyfikację pracy wyrażoną w jednostkach modułowych.   

 Moduły umiejętności zawodowych mogą składać się z jednostek 
modułowych pochodzących z różnych obszarów zawodowych i zakresów 
pracy. Liczba jednostek modułowych, składających się na moduł 
umiejętności zawodowych, może wahać się od jednej do kilkunastu,  
a nawet do kilkudziesięciu  jednostek. 

Rozwój  koncepcji kształcenia  modułowego – doświadczenia 
Polskie 

 W Polsce koncepcja kształcenia modułowego była stosunkowo 
mało znana. Mimo że pisano o niej i u nas (Szafraniec K., Kurjaniuk J., 
Kwiatkowski S. M., Jeruszka U., Symela K., Strojna E. i inni), nie została 
spopularyzowana na tyle, aby można było ją wdrożyć szeroko  
do praktyki edukacyjnej na przedakademickich etapach kształcenia 
zawodowego. W.Okoń  wyróżnia dwie odmiany szkolnego systemu 
modularnego.  
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 Pierwsza, rozwijana w szkolnictwie niemieckim, akcentuje 
znaczenie treściowych elementów w strukturze modułu. Druga, znana  
i rozwijana w USA, koncentruje uwagę na elementach organizacyjnych. 
W terminologii niemieckiej przez pojęcie modułu rozumie się jednostkę 
programową względnie zamkniętą, całościową, stanowiącą element 
kursu kształcenia. W kursie wyróżnia się moduły początkowe  
oraz moduły będące ciągiem modułów poprzedzających moduły 
poliwalentne (mające zastosowanie w wielu różnych wypadkach), 
stanowiące podstawę następujących po nich sekwencji modułowych, 
oraz moduły monowalentne, stanowiące podstawę tylko jednego, 
kolejnego modułu. Z doświadczeń polskich znana jest próba 
modularnego ujęcia programu „Podstawy edukacji” w opracowaniu  
W. Ciczkowskiego  oraz eksperymentalne kształcenie systemem 
modułowym Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, a później także 
studentów innych wydziałów Szkoły Głównej Handlowej. Modułowa 
koncepcja treści kształcenia legła u podstaw konstruowania programów 
nauczania dla liceum technicznego i szkoły policealnej na podbudowie 
liceum technicznego. Eksperyment z tego zakresu (lata 1993-1997) objął 
145 szkół zawodowych kształcących w 12 profilach. Badania 
skuteczności kształcenia tego typu szkoły prowadzone były na zlecenie 
MEN przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. Programy  
o budowie modułowej zostały dopuszczone przez MEN do użytku 
szkolnego w szkołach policealnych na podbudowie liceum technicznego. 
 Programy szkolenia dorosłych oparte na MOP-owskiej koncepcji 
modułów umiejętności zawodowych zostały w Polsce opracowane  
i wdrożone w latach 1993-1997 w ramach projektu Banku Światowego 
„TOR#9 - Szkolenie Dorosłych”. Projekt TOR#9 – Szkolenie dorosłych, 
poświęcony rozwijaniu programów modułowych był pierwszym 
przedsięwzięciem w Polsce, w ramach którego w sposób kompleksowy 
zapewniono: szkolenie projektantów modułowych programów, 
przygotowanie ofert programowych odpowiadających potrzebom rynku 
pracy oraz wyposażenie tzw. „Instytucji Wiodących” w nowoczesne 
środki technodydaktyczne umożliwiające wdrożenie i realizację szkoleń   
w systemie modułowym. Od 1997 roku realizowane są programy kursów, 
opartych na wymienionej dokumentacji. Programy są wdrażane przede 
wszystkim w instytucjach szkoleniowych, które brały udział  
w projekcie TOR # 9. Efektem realizacji projektu są opracowane 
programy modułowe oraz sprawdzana empirycznie metodologia 
tworzenia programów w konwencji modułowej. Metodologia dotyczy 
szkolenia dorosłych w systemie pozaszkolnym. Przykładem 
wykorzystania metodologii MES w systemie szkolnym są modułowe 
programy nauczania dla szkoły policealnej na podbudowie programowej 
liceum technicznego. 
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 Opracowane w ramach projektu TOR # 9 programy i pakiety 
edukacyjne stanowią bazę do wykorzystania w kształceniu młodzieży  
i dorosłych. Przyjmując obecnie rozwój zasobów ludzkich za jeden  
z priorytetów postępu społeczno-gospodarczego, jak również 
odpowiadając na wyzwania wynikające z budowania gospodarki opartej 
na wiedzy, MGPiPS kontynuowało powyżej wspomniane działania  
w ramach Projektu PHARE 2000 pn. Krajowy System Szkolenia 
Zawodowego. W II części tego projektu,  jedno z trzech działań m.in. 
przewidywało „Opracowanie i upowszechnianie modułowych programów 
szkolenia zawodowego, opartych na MOP-owskiej koncepcji Modułów 
Umiejętności Zawodowych (ang. MES)”. W ramach tego działania 
zrealizowane zostały cztery zadania:     
1) Opracowanie 88 modułowych programów szkolenia  
dla wskazanych przez MPiPS zawodów/specjalności  
oraz upowszechnianie informacji o nich; 
2) Zaprojektowanie modelu rozwiązań organizacyjno-prawnych 
określających tryb tworzenia, zatwierdzania i wykorzystania modułowych 
programów szkolenia zawodowego; 
3) Zorganizowanie szkolenia dla 600 specjalistów zajmujących się 
edukacją dorosłych, przygotowujące do rozwijania i upowszechniania 
programów modułowych zgodnie z potrzebami rynku pracy; 
4) Zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego 
zawierającego bazę danych o standardach kwalifikacji zawodowych oraz 
bazę danych  o modułowych szkoleniach zawodowych. 

 Całość materiałów liczy ponad 47 000 stron tekstu.  

 Z początkiem 2000 r., wobec zbliżającej się reformy szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego, w tym utworzenia zreformowanych szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe, Ministerstwo Edukacji Narodowej 
podjęło decyzję o sukcesywnym wdrażaniu kształcenia zawodowego  
z wykorzystaniem programów nauczania o strukturze modułowej. 
Datujące się od wczesnych lat dziewięćdziesiątych doświadczenia 
polskie potwierdziły, że dzięki programom modułowym wzrasta 
elastyczność kształcenia oraz możliwość dostosowania procesu 
kształcenia do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców.  

 Na bazie tych doświadczeń, w roku 2002, powstała oryginalna 
polska metodologia opracowywania modułowych programów nauczania 
dla potrzeb kształcenia zawodowego (Zarys metodologii konstruowania 
modułowego programu nauczania dla zawodu. KOWEZiU, Warszawa 
2002). W metodologii, jak już wcześniej wspomniano, wykorzystano 
założenia MOP zastosowane przez MPiPS w projektowaniu modułowych 
programach szkolenia zawodowego.   
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 Podejście to zakłada, iż moduły w programie nauczania zawierają 
jednostki modułowe, a każda jednostka modułowa obejmuje logiczny  
i możliwy do wykonania wycinek pracy zawodowej, o wyraźnym 
początku i zakończeniu, nie  podlegający zwykle dalszym podziałom, 
a jego rezultatem jest  produkt, usługa lub istotna decyzja.  

 Taki podział programu nauczana powoduje ścisłą integrację 
nabywanych przez uczącego się umiejętności intelektualnych  
i praktycznych. Programy nauczania, opracowane według wymienionej 
metodologii są uniwersalne. Można je wykorzystywać w systemie 
szkolnym do kształcenia w zawodach, ujętych w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego, a także, poszczególne moduły lub nawet 
jednostki modułowe z tych programów nauczania, mogą znaleźć 
zastosowanie podczas realizacji pozaszkolnych kursowych form 
kształcenia, doskonalenia zawodowego lub przekwalifikowywania.  

 Z pedagogicznego punktu widzenia, moduł można traktować  
jako „mikroprogramem” nauczania. Natomiast program modułowy  
może być zdefiniowany jako program nauczania,  
który jest zorganizowany w odrębne, logicznie dobrane  
i ustrukturyzowane treści kształcenia. Treści te są zintegrowane 
w modułową strukturę (zgodnie z przyjętą metodologią dla programów 
modułowych w systemie szkolnym) w formie „wymienialnych” modułów  
i jednostek modułowych, których używa się do tworzenia ofert 
programowych dla świadczenia usług edukacyjnych w systemie 
szkolnym i pozaszkolnym. 

 Istotnym wsparciem dla idei wprowadzenia do systemu szkolnictwa 
zawodowego programów nauczania o strukturze modułowej była 
realizacja w latach 2005-2008, w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich, projektu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
SPO RZL „Przygotowanie innowacyjnych programów nauczania  
do kształcenia zawodowego”. Projekt był koordynowany przez 
KOWEZiU. Projekt zakładał opracowanie, promocję i dystrybucję 
programów nauczania strukturze modułowej dla 131 zawodów, 
ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz 
opracowanie około 3,5 tysiąca pakietów edukacyjnych, składających 
się z poradnika dla ucznia i poradnika dla nauczyciela, wspomagających 
realizację każdej z jednostek modułowych wyodrębnionych w tych 
programach. 

 Wykaz programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego  
w roku szkolnym 2009/2010 zawierał 384 propozycje programów 
nauczania dla zawodów, w tym 157 programów o strukturze modułowej. 
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W latach 2000-2014 przygotowano dla  zawodów: 

• 55 modułowych programów nauczania opracowano w Wydziale 
Rozwoju Programów, w latach 2000-2003, KOWEZiU; 

• 131 modułowych programów nauczania zostało opracowanych 
w ramach projektu EFS „Przygotowanie innowacyjnych 
programów do kształcenia zawodowego”, w latach 2004-2008, 

• oraz 3438 pakietów edukacyjnych (poradników dla nauczycieli  
i poradników dla uczniów) stanowiących obudowę dydaktyczną 
modułowych programów nauczania. 

 
Realizacja Projektu „System wsparcia szkół i placówek oświatowych 
wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego” 
realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej          
i Ustawicznej w latach 2009-2012:  
 Projekt postawił sobie za cel wypracowanie systemu działań 

wspierających wdrożenie kształcenia modułowego, zarówno 
z punktu widzenia szkoły (dyrektora, nauczycieli), jak  
i przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących. 

W latach 2009-2014 zostały opracowane również kursy e-learningowe 
dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych w oparciu o nową podstawę 
programową kształcenia w zawodach: 
 W repozytorium znajduje się 169 kursów. W opisie każdego 

znajdziemy nazwę kwalifikacji, której efekty kształcenia zostały 
uwzględnione w kursie, adresatów, cele operacyjne, liczbę godzin 
potrzebną na realizację kursu oraz liczbę modułów. Oprócz 
podglądu jak wygląda kurs e-learningowy w danym zakresie 
tematycznym, istnieje również możliwość pobrania jego kopii  
z repozytorium. Każda zainteresowana szkoła/placówka może 
bezpłatnie pobrać kurs i zainstalować go na własnej platformie  
e-learningowej; 

 Kursy są udostępnione na otwartej licencji, co oznacza, że szkoły 
mogą rozwijać ich zasoby, uaktualniać, poprawiać merytorycznie 
i dostosowywać do własnych potrzeb; 

 W ślad za rozszerzaniem się oferty programowej o nowoczesne 
programy modułowe, wzrasta zainteresowanie szkół możliwością 
wprowadzenia tych programów do procesu kształcenia. Nadmienić 
jednakże trzeba, że szkoły mają prawo dokonać swobodnego 
wyboru programu nauczania dla danego zawodu z tego wykazu.  

 
 Realizując projekt systemowy kształcenia modułowego                   
w Wielkopolsce zauważamy jak wiele jest jeszcze do zrobienia, aby 
koncepcja kształcenia modułowego na stałe zakorzeniła się w ofercie 
programowej szkół i placówek kształcenia zawodowego.  
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 W szczególności wprowadzenie do systemu szkolnictwa 
zawodowego innowacyjnych programów nauczania o strukturze 
modułowej wymaga przełamania stereotypowego myślenia o programie 
nauczania, w którym treści kształcenia posiadają układ przedmiotowy, 
ponadto wartym przetestowania jest system mieszany oparty o system 
dualny i zasoby zakładów pracy. 

 Zaproponowana w innowacyjnych programach nauczania 
modularyzacja zakłada integrację w poszczególnych modułach celów 
i treści kształcenia, zarówno o charakterze teoretycznym, jak  
i praktycznym, wywodzących się z różnych dyscyplin nauki i działów 
techniki. Modułowa struktura programu nauczania umożliwia elastyczne 
dostosowanie procesu nauczania – uczenia się do warunków 
technicznych i dydaktycznych w danej szkole, a przede wszystkim  
do zmieniających się potrzeb rynku pracy, warunków ekonomicznych  
i rozwoju technologii. 

 Podejście modułowe zastosowane do podziału zawodów  
na kwalifikacje oraz podziału treści kształcenia zawodowego na jednostki 
uczenia się (jednostki modułowe – jednostki pracy odpowiadające 
zadaniom zawodowym) stanowić powinno punkt wyjścia do tworzenia  
w Polsce  (zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady) 
systemu transferu i akumulacji osiągnięć w kształceniu i szkoleniu 
zawodowym (European Credit System for Vocational Education and 
Training - ECVET). W tym zakresie wymagana jest współpraca resortu 
edukacji, pracy i innych partnerów oraz powiązanie tych prac  
z działaniami związanymi z Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego 
Systemu Kwalifikacji. 

 Wdrażanie kształcenia modułowego do praktyki edukacyjnej 
wymaga zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczących kategorii 
„nauczyciel kształcenia zawodowego”, funkcji i zadań centrów 
kształcenia praktycznego i ustawicznego we wdrażaniu kształcenia 
modułowego i zatrudniania specjalistów – pracowników przedsiębiorstw 
przemysłowych i usługowych w szkołach zawodowych do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych w ramach wybranych jednostek modułowych 
(zajęcia ukierunkowane) między innymi na osiągnięcie przez uczących 
się kwalifikacji podstawowych dla zawodu i specjalistycznych). 

 Systematycznie aktualizowana oferta kształcenia w zawodach 
szkolnych w oparciu o modułowe programy jest dostępna na stronie 
www.koweziu.edu.pl w zakładce - Programy modułowe i pakiety 
edukacyjne. Możliwe jest również pobranie tych plików z tymi 
dokumentami po przeprowadzeniu procedury rejestracyjnej.
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Źródło: Materiały szkoleniowe KOWEZiU 
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AKTYWNE  METODY  NAUCZANIA 

Metody aktywne to dominacja uczenia się nad nauczaniem.  

 Metody oparte na działaniu ucznia zapewniają większą i lepszą 

jakość przyswajanej wiedzy niż metody nie inspirujące ucznia  

do działania lub czyniące to w niewielkim stopniu.  

         

Źródło: Własne 

 
 Dokładna analiza różnego rodzaju sposobów współpracy ucznia   
z nauczycielem w ramach strategii nauczania problemowego, pozwala 
na przyjęcie tezy, iż nauczanie to wspólnie z niektórymi metodami 
kształcenia praktycznego, jest najbardziej skuteczne w kształceniu 
modułowym. Rozwiązanie przez uczących problemu winno być 
realizowane w następujących fazach: 

 tworzenie sytuacji problemowej,  
 wytwarzanie pomysłów rozwiązania,  
 weryfikacja rozwiązania.  

Metody aktywizujące należą do najważniejszych metod kształcenia 
problemowego. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem aktywizujących 
metod nauczania spełniają dwa podstawowe warunki: 

 uczący się jest postawiony w sytuacji problemowej,  
 aktywność uczącego się, jest większa aniżeli aktywność podmiotu 

nauczającego.  
Wybór metody nauczania zależy od celów lekcji, wieku ucznia/słuchacz, 
poziomu jego wiedzy oraz bazy dydaktycznej szkoły. Racjonalnie 
dobierane metody nauczania decydują o ilości przyswajanej wiedzy. 
Przedstawia to piramida przyswajania i zapamiętywania wiedzy.  
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Czytanie

Słuchanie

Oglądanie obrazów

     nieruchomych

Oglądanie obrazów ruchomych

Demonstaracja

Aktywne "zwiedzanie"

Dramatyczne prezentacje

Gry z podziałem na role i symulacje

Zastosowanie w praktyce

???  Przyszłość  ???

Poziom

   abstrakcji

Odbiór werbalny

Odbiór wizualny

Słyszenie, mówienie,

widzenie i robienie

Ludzie generalnie

pamiętają

10%  tego, co czytają

10%  tego, co słyszą

30%  tego, co widzą

50%  tego, co widzą

i słyszą

70%  tego, co mówią

i piszą

90%  tego, co

mówią podczas

wykonywania

Piramida zapamiętywania Źródło: Piramida uczenia się wg. Edgara Dale (w wersji rozwiniętej przez 
Bruce'a Hylanda) [rysunek z raportu Cisco] /www.cisco.com/web/strategy/docs/education/Multimodal-

Learning-Through-Media.pdf 

 
 Z licznych metod aktywizujących, szczególnie przydatne  
w procesie kształcenia modułowego, wydają się takie metody,  
jak: sytuacyjna, projektów, przewodniego tekstu, burza mózgów, gry 
sytuacyjne i decyzyjne, dyskusja wielokrotna.  
 Zmienia się rola nauczyciela, metody aktywizujące wymuszają 
przeniesienie punktu środka ciężkości z prowadzenia zajęć na ich 
przygotowanie i organizację stanowisk ćwiczeniowych. Nauczyciel 
występuje w roli doradcy, partnera, który organizuje i kieruje przebiegiem 
procesu dydaktycznego oraz dostarcza informacji zwrotnej o postępach 
uczącego się. 
 
Ogólny podział metod aktywizujących:  

 metody problemowe, rozwijające umiejętność krytycznego 
myślenia. Polegają one na przedstawieniu uczniom sytuacji problemowej 
oraz organizowaniu procesu poznawczego. Wykorzystywane są przy tym 
różnorodne źródła informacji, np. filmy dydaktyczne, fotografie, rysunki, 
Internet, dane liczbowe. Na zachodzące wówczas procesy poznawczo-
wychowawcze składa się analizowanie, wyjaśnianie, ocenianie, 
porównywanie i wnioskowanie. Przykładowe metody: burza mózgów, 
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obserwacja, dyskusja panelowa, metoda problemowa, studium 
przypadku;  

 metody ekspresji i impresji, nastawione na emocje i przeżycia. 
Powodują wzrost zaangażowania emocjonalnego uczniów. Jest on 
efektem doznań i przeżyć związanych z wykonywaniem określonych 
zadań (np. gra dydaktyczna). Przykładowe metody: drama, metoda 
symulacyjna, mapa mózgu, metoda laboratoryjna, metoda projektu;  

 metody graficznego zapisu, w których proces podejmowania 
decyzji przedstawia się na rysunku. Zachęcają do samodzielnego 
podejmowania decyzji: rybi szkielet, plakat, mapa mentalna, śnieżna 
kula, mapa skojarzeń.  
 

     
Źródło: Własne 

 
Szczegółowy podział metod 
 
Metody integracyjne – odprężają, relaksują, wprowadzają w dobry 
nastrój i życzliwą atmosferę, zapewniają bezpieczeństwo w grupie, 
gwarantują po-czucie tożsamości, uczą efektywnej komunikacji,  
np.: „pajęczynka”, „wrzuć strach do kapelusza”, „graffiti”, „znana postać”, 
„kwiat grupowy”.  
Metody definiowania pojęć – celem jest nauka analizowania  
i definiowania pojęć, ale też negocjacji i przyjmowania różnego 
stanowiska: „burza mózgów”, „mapy pojęciowe”, „kula śniegowa”.  
Metody hierarchizacji – uczą klasyfikowania i porządkowania 
wiadomości w relacjach niższości i wyższości, np.: „piramida 
priorytetów”, „diamentowe uszeregowanie”.  
Metody twórczego rozwiązywania problemów – uczą krytycznego  
i twórczego myślenia i łączenia wiedzy z doświadczeniem, np.: „kolorowe 
kapelusze”, „rybi szkielet”, „dywanik pomysłów”, „6, 3, 5”.  
Metody pracy we współpracy – uczą współpracy i akceptacji 
indywidualnych różnic, pracy w grupie, razem z grupą np.: „zabawa  
na hasło”, „układanka”.  
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Metody diagnostyczne – polegają na zbieraniu informacji o przebiegu 
i wynikach określonego stanu rzeczy, np.: „metaplan”, „obcy przybysz”, 
„procedura U”.  
Metody dyskusyjne – uczą dyskusji, prezentowania własnego 
stanowiska, np.: „debata za i przeciw”, „dyskusja panelowa”, „dyskusja 
punktowana”, „akwarium”.  
Metody rozwijające twórcze myślenie – uczą myślenia twórczego  
i odkrywania swoich predyspozycji, swoich zdolności, np.: „słowo 
przypadkowe”, „fabuła z kubka”.  
Metody grupowego podejmowania decyzji – preferują efektywne 
uczestnictwo w dyskusji o i uczą odpowiedzialności za swoje i grupowe 
decyzje oraz podejmowania decyzji na podstawie faktów, np.: „drzewko 
dyskusyjne”, „pustynia”, „6 par butów”.  
Metody planowania – pozwalają uczniom planować rzeczywistość, 
fantazjować, marzyć i planować urzeczywistnianie swoich marzeń,  
np.: „gwiazda pytań”, „planowanie przyszłości”.  
Gry dydaktyczne – uczą przestrzegania reguł, właściwej radości  
z wygranej i umiejętności przyjmowania przegranej, np.: „magiczny 
kalkulator”, „dziwne powiedzonka”.  
Metody przyspieszonego uczenia się – szybkie przyswajanie wiedzy, 
np.: „techniki szybkiego czytania”, „haki pamięciowe”, „łańcuchowa 
metoda skojarzeń”.  
Metody ewaluacyjne – pozwalają dokonywać oceny siebie, innych, 
uczą przyjmowania krytyki, np.: „termometr uczuć”, „smile”, „kosz  
i walizeczka”, „tarcza strzelecka  

 
 

Żródło:www.pl.fotolia.com 
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„Ten, który się uczy, ale nie myśli, jest zgubiony”  
 
Charakterystyka najczęściej stosowanych na zajęciach metod 
aktywizujących 
 
Metody aktywne czy aktywizujące? 
 
Metodą nauczania nazywamy sposób działania wykładowcy, 
nauczyciela lub instruktora, za pomocą którego, opierając się  
na świadomości i aktywności uczniów, umożliwiamy im przyswajanie 
wiedzy i opanowanie umiejętności, a przez pracę przygotowujemy  
do przyszłych czynności zawodowych, kształtujemy zainteresowania, 
poglądy na świat i zainteresowania. 
Gdy mowa jest o uczeniu się, czyli tej części procesu, która dzieje się po 
stronie ucznia (osoby uczącej się) metody mogą być aktywne i bierne, 
zależnie od tego, jaką postawę przyjmie uczeń w trakcie procesu 
uczenia się – aktywną czy bierną. 
Trudno natomiast sobie wyobrazić, aby osoba nauczająca mogła nie być 
aktywna.  
Metody aktywizujące są sposobami postępowania dydaktycznego, które 
stwarzają warunki do zaangażowanego i aktywnego udziału słuchacza  
w zajęciach lekcyjnych. 
 

 

Źródło: Materiały szkoleniowe KOWEZiU 

 
 Metody aktywizujące to sposób działania trenera, lidera,  
który (opierając się na świadomości i aktywności uczących się) 
umożliwia im przyswojenie wiedzy, opanowanie umiejętności, 
przygotowuje do przyszłych czynności zawodowych.  
Aktywizujące metody pracy rozwijają zainteresowania, kształtują 
postawy i przekonania, pogląd na świat. 
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ROZMOWA NAUCZAJĄCA  

Nauczyciel stawia pytania i oczekuje od uczniów odpowiedzi zgodnych  
z logicznym tokiem lekcji. Pytania powinny być jasno sformułowane  
i dostosowane do poziomu uczniów. Odpowiadając na pytania, 
uczniowie porządkują wiadomości i uzyskują nowe informacje.  
 
PRACA W GRUPACH Metoda ta doskonale nadaje się do prowadzenia 
pierwszych zajęć, aby uczniowie poznali się nawzajem, aktywnie 
uczestniczyli w zajęciach, nauczyli się współodpowiedzialności,  
by w sposób otwarty wyrażali swoje poglądy i dzielili się 
doświadczeniami. Podział klasy na grupy /3 – 8 osób/ powinien odbywać 
się za każdym razem w inny sposób np. poprzez odliczanie 1, 2, 3, 4, 
np. jedynki tworzą jedną grupę, dwójki drugą lub poprzez losowanie 
karteczek kolorowych czy też karteczek z rysunkami-każdy sposób  
jest dobry, byle był inny za każdym razem. Doświadczenie wykazało,  
że najlepiej pracuje się w grupach sześcioosobowych.  

 
Żródło:www.pl.fotolia.com 

 
Przebieg:  
Nauczyciel dokonuje podziału na grupy według opisanego wyżej 
sposobu. Przedstawia uczniom problem /pytanie/ i podaje czas pracy 
nad problemem. Grupa wybiera lidera-nadzoruje grupą, robi notatki, 
zapisuje wypracowane zadania. Przedstawienie wniosków na forum 
klasy może to być np. w formie plakatu.  
Podsumowanie: zapisanie wniosków, omówienie pracy grup i dokonanie 
oceny. Praca w grupach może bardzo usprawnić organizację spotkań, 
uczynić  z nich bardziej atrakcyjną „szkołę samodzielności oraz szkołę 
przywództwa i posłuchu”, a także ułatwić indywidualne traktowanie 
każdego ucznia.  
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DRZEWKO DECYZYJNE  
Metoda ta jest graficznym zapisem analizy problemu. Służy dokonaniu 
właściwego wyboru i podjęciu decyzji z pełną świadomością jej skutków.  
 
Przebieg  

 Sformułowanie problemu, który uczniowie wpisują w pień drzewa. 

 Określenie celów i wartości najbardziej istotnych dla 
podejmującego decyzję; uczniowie zapisują je   w koronie drzewa.  

 Zaproponowanie jak największej liczby rozwiązań, które należy 
wpisać w gałęzie drzewa.  

 Określenie pozytywnych i negatywnych skutków każdego 
rozwiązania z punktu widzenia stawianych celów i przyjętych 
wartości.  

 Podjęcie najwłaściwszej decyzji.  
 
Schemat drzewa decyzyjnego można wypełniać indywidualnie lub 
w grupach.  
 
Schemat drzewa  
decyzyjnego(od góry): 
- cele i wartości, 

- skutki pozytywne,  

- skutki negatywne,  

-możliwe rozwiązania,  

-sytuacja wymagająca 

decyzji (pień). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: www.pomocedydaktyczne.info 
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METAPLAN – metoda ta jest plastycznym zapisem dyskusji. 
Uczestnicy dyskutując na określony temat tworzą jednocześnie plakat. 
Metoda ta stosowana jest przy omawianiu drażliwych, trudnych spraw 
oraz rozwiązywaniu konfliktów. Celem jej jest kształcenie umiejętności 
komunikacji i negocjacji. Metoda ta skłania uczniów do myślenia, sprzyja 
rozwojowi umiejętności analizowania faktów i poszukiwaniu wspólnego 
rozwiązania. 
 
Sposób przeprowadzenia metody:  
Nauczyciel przedstawia klasie problem, który będzie przedmiotem 
dyskusji. Następnie dzieli klasę na 5 lub 6–cio osobowe grupy. 
Każda grupa otrzymuje od nauczyciela materiały: 

  duży arkusz papieru (na nim będą umieszczone elementy 
metaplanu), 

  taśmę samoprzylepną,  

  klej, 

  mazaki, 

 elementy metaplanu (arkusz papieru w kształcie chmurki do  
zapisywania problemu, 

  około 8 kółek w dwóch kolorach, 5 owali do zapisywania 
odpowiedzi, około 3 prostokątów do zapisywania wniosków. 

Nauczyciel ustala limit czasu na wykonanie zadania. 
 Każda grupa tworzy plakat zawierający: 

 temat (problem) zapisany w chmurce, 

 jak jest? (na kartkach w kształcie koła umieszcza się opis 
aktualnego stanu rzeczy), 

 jak powinno być? (na kartkach w kształcie koła umieszcza się 
opis stanu, który chciałoby się osiągnąć), 

 dlaczego nie jest tak, jak być powinno? (na owalnych kartkach 
należy udzielić odpowiedzi na to pytanie), 

  wnioski zapisujemy na kartkach w kształcie prostokąta 
(wnioski można tez uporządkować na zależne od nas                    
i niezależne od nas). 

Każda grupa wybiera prezentera czyli osobę, która ma omówić treść 
plakatu i odpowiedzieć na pytania pozostałych uczniów. Podczas 
prezentacji mogą wystąpić zmiany na plakacie. W czasie prezentacji 
nauczyciel nie ingeruje, nie udziela odpowiedzi, nie wyjaśnia, czyni  
to prezenter. 
Uczniowie podsumowują pracę: zbierają wnioski ze wszystkich plakatów, 
wypracowują wspólne wyniki dyskusji, zastanawiają się  
nad skutecznością i efektywnością własnej pracy w grupie. 
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Metaplan: 
 

 Jak to zrobić ? – potrzebne działania 

       Jak być powinno? - stan, który chcemy osiągnąć 

            Dlaczego jest jak jest ? - przyczyny 

                 Jak jest ?– opis rzeczywistości 
 

 
Ćwiczenie : Jak zapewnić przestrzeganie przepisów BHP na zajęciach szkole? 

   
 
 

Źródło: Własne 
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Jak jest? Jak być powinno? 

Stan aktualny, mocne i słabe strony 
np.  

 Brak wiedzy na temat przestrzegania 
przepisów BHP w szkole 

N – nauczyciel  
U– uczeń  
K– kierownictwo szkoły  
O – otoczenie szkoły  

Stan zamierzony – model 
idealny 
np.  

 Odpowiednia motywacja  
uczniów 

Dlaczego nie jest tak jak być powinno? 

Co nam przeszkadza aby  wdrożyć w szkole model idealny? 
np.  

 Nie zaplanowano szkoleń w w/w temacie  

Wnioski 

W jaki sposób pokonać trudności aby doprowadzić do wdrożenia modelu 
idealnego? 
np.  

 przeprowadzić niezbędne szkolenia kadry pedagogicznej w zakresie BHP 

Źródło: Własne 
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RYBI SZKIELET – metoda/ karta pracy. 
Nazwa tej techniki pochodzi od kształtu przypominającego nazwę tej 
techniki. Służy do identyfikacji czynników odpowiadających za powstanie 
problemu. Na plakacie lub tablicy należy przygotować model 
przypominający nazwę tej metody, w głowie którego wpisujemy dowolny 
problem.  
Słuchacze za pomącą „burzy mózgów” ustalają główne czynniki, które 
mogą stanowić powód takiego skutku i wpisują je w tzw. „ości duże”. 
Dzielimy uczestników zajęć na tyle grup ile jest „dużych ości”.  
Każda grupa otrzymuje jedną „ość” i próbuje odnaleźć przyczyny, które 
mają wpływ na czynnik główny.  
Następnie przedstawiciele poszczególnych grup wpisują czynniki 
szczegółowe w „ości małe”. Z zebranej listy danych wybierają 
najistotniejsze, wyciągają wnioski i problem jest rozwiązany.  
Należy ustalić limit czasu na wykonanie zadania. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: www.akademiaodpadowa.pl/474,a,rybi-szkielet.htm 
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Przykład- Źródło: www.ibspan.waw.pl 
 
DYSKUSJA  
Dyskusja jest metodą nauczania polegającą na wymianie zdań między 
uczestnikami, niezależnie od tego, czy wypowiadane kwestie stanowią 
ich własne poglądy czy też odwołują się do opinii innych osób.  
Dyskusja stanie się prawdziwa tylko wtedy, gdy omawiana kwestia 
będzie wystarczająco kontrowersyjna i wzbudzająca zainteresowanie. 
Warunkiem dobrej dyskusji jest przede wszystkim trafne sformułowanie 
tematu: nie może być zbyt trudny, nie może odwoływać się do nowych 
wiadomości, nie może zawierać niezrozumiałych pojęć i określeń.  
Temat nie może być też zbyt łatwy, gdyż daje się szybko i jednoznacznie 
rozstrzygnąć.  
Wszyscy uczestnicy dyskusji muszą się do niej przygotować – można  
to zrobić w czasie lekcji lub polecić uczniom zebranie potrzebnych 
informacji i sformułowanie argumentów w domu.  
Każda dyskusja musi się zakończyć podsumowaniem, stanowiącym 
krótkie omówienie rezultatów i sposobu jej prowadzenia.  
 
W podsumowaniu i ogólnej ocenie każdej dyskusji można wykorzystać 
następujące pytania:  
 
„Co należy ulepszyć w kolejnej debacie ?”,  

      „Jakie argumenty były najbardziej przekonujące?”,  

          „Czy ktoś został przekonany i zmienił swoje zdanie?”,  

             „Jakie nowe, ciekawe poglądy usłyszałeś po raz pierwszy?”.  
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Żródło:www.pl.fotolia.com 
 
DYSKUSJA PANELOWA, CZYLI OBSERWOWANA  
W dyskusji panelowej temat jest publicznie dyskutowany przez 
wyznaczoną grupę, czyli „panel”, którą kieruje osoba zwana 
moderatorem. Grupa wcześniej przygotowuje się do dyskusji i ustala,  
co ma być powiedziane.  
Pożądane jest, aby paneliści prezentowali odmienne poglądy.  
Moderator na ogół wie, co panelista ma do powiedzenia i kieruje 
wypowiedziami jak dyrygent orkiestrą. Po wypowiedziach panelistów  
jest czas na wypowiedzi słuchaczy. Mogą zadawać pytania panelistom  
i komentować ich poglądy, a także prezentować swój punkt widzenia. 
Moderator udziela głosu publiczności  i panelistom. Potem podsumowuje 
krótko, co zostało powiedziane, dodając swój komentarz.  
Cechą charakterystyczną dyskusji panelowej jest fakt istnienia dwóch 
gremiów: dyskutującego (eksperci – panel) i słuchającego (audytorium – 
uczący się), z tym, że w drugiej fazie dyskusji głos może również zabrać 
każda osoba wchodząca w skład audytorium. 
 
 Dobre przygotowanie dyskusji panelowej wymaga starannego 
doboru członków panelu, którzy powinni być specjalistami wysokiej 
klasy, oświetlającymi omawiany problem z różnych punktów widzenia, 
reprezentującymi inne opcje jego widzenia i rozwiązania.  
Wśród członków panelu znajduje się również osoba prowadząca 
dyskusję, do zadań której należy umiejętne wprowadzenie do problemu, 
udzielanie głosu członkom panelu (a w drugiej fazie, także uczestnikom 
audytorium) pilnowanie dyscypliny merytorycznej i czasowej dyskusji 
oraz jej podsumowanie. 
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Przebieg dyskusji panelowej można przedstawić następująco: 
Faza I 

•   określenie problemu, 

•   pozyskanie ekspertów do udziału w panelu. 

Faza II 
•     wprowadzenie do dyskusji, 

• wypowiedzi ekspertów (członków panelu) o charakterze 
informacyjno-postulatowym, 

•     dyskusja pomiędzy członkami panelu. 

Faza III 
• pytania osób wchodzących w skład audytorium pod adresem 

ekspertów, 
• uzupełniające wypowiedzi członków panelu, w tym odpowiedzi 

na zadane pytania, 

•      dyskusja plenarna z udziałem wszystkich uczestników zajęć. 

Faza IV 
• ostateczne ustosunkowanie się osób wchodzących w skład 

audytorium do stanowisk zaprezentowanych przez ekspertów, 

•      podsumowanie przez prowadzącego panelu. 

 
Metoda ta może być stosowana podczas prowadzenia dyskusji narożne 
tematy. Stosowanie tej metody wymaga jednak wcześniejszego 
przygotowania merytorycznego uczniów.  
 

6x6x6  
6x6x6 to metoda, w której 36 osób ma możliwość przedyskutowania 
w bardzo krótkim czasie jakiegoś tematu i poznania poglądów 
większości członków grupy. W 6 grupach, z których każda liczy 6 osób, 
przez 6 minut, uczestnicy dyskutują na podany przez prowadzącego 
temat. Następnie prowadzący tworzy nowych 6 grup tak, by w każdej 
znalazło się po jednej osobie z poprzednich grup dyskusyjnych. W tych 
nowych grupach uczestnicy omawiają wyniki pracy swoich grup. 6x6x6 
to metoda niesłychanie angażująca wszystkich członków grupy. Każdy z 
nich w ciągu bardzo krótkiego czasu, (ok. 20 min.) pełni rolę zarówno 
uczestnika dyskusji, jaki sprawozdawcy.  
Ćwiczenie można realizować w grupach 5, 6, 7 a nawet 
ośmioosobowych. Przy większych grupach konieczne jest zwiększenie 
czasu (zarówno na dyskusję jak i na sprawozdania). Grupy mogą 
dyskutować na ten sam temat, lub o różnych aspektach tego samego 
problemu. W tym drugim przypadku konieczne jest zwiększenie ilości 
czasu na sprawozdania. Metoda 6x6x6 wymaga od prowadzącego dużej 
elastyczności i umiejętności podziału na grupy.  
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Trudności z zapanowaniem nad uczestnikami w momencie tworzenia 
grup mogą doprowadzić do całkowitego rozbicia ćwiczenia.  
 
Sposób przeprowadzenia:  
1. Przed przystąpieniem do ćwiczenia prowadzący ustawia 6 stołów  
i po 6 krzeseł wokół każdego z nich.  

2. Prowadzący dzieli uczniów na 6 grup po 6 osób. Można to zrobić  
w następujący sposób: na niewielkich karteczkach (wielkości karty  
do gry) wypisać symbole A1, A2,A3, A4, A5, A6, B1, B2, …. itd. aż do 
F6. Stoły oznaczyć literami A, B, C, D, E, F. Następnie losowo rozdać 
kartki uczniom i poprosić ich o znalezienie stołu z literą taką, jak na 
kartce. Przy drugiej części ćwiczenia stoły numerujemy od 1 do 6  
i prosimy            o znalezienie stołu o liczbie zgodnej z numerem.  

3. Po zajęciu miejsc przez uczestników prowadzący określa temat 
dyskusji (zadania dla grup mogą być jednakowe lub dotyczyć różnych 
aspektów jednego tematu), wyznacza 6-10 minut na przedyskutowanie 
tematu i informuje wszystkich, że każdy będzie prezentował przebieg 
i wnioski z dyskusji w drugiej części ćwiczenia.  

4. Podczas pracy grup prowadzący obserwuje pracę grup, upewnia się, 
czy polecenia zostały właściwie zrozumiem odpowiada na pytania,  
w razie potrzeby udziela dodatkowych instrukcji.  

5. Po upłynięciu czasu wyznaczonego prowadzący tworzy nowe grupy 
tak, by w każdej z nich był obecny przedstawiciel każdej z poprzednich 
grup dyskusyjnych (zob. instrukcja w p. 2). Po zmianie miejsc 
prowadzący wyznacza 6-10 minut na prezentację wyników pracy grup.  

6. W razie potrzeby sesję można zakończyć podsumowaniem przez 
prowadzącego. 
 
DYSKUSJA PLENARNA  
Jest to swobodna dyskusja w grupie od kilkunastu do kilkudziesięciu 
osób. Prowadzący otwiera dyskusję, przedstawia jej plan, zachęca do 
zabierania głosu, czuwa nad czasem wypowiedzi, przypomina o kulturze 
dyskutowania, wyznacza kolejne etapy dyskusji, podsumowując to, co 
zostało powiedziane. Dyskusja plenarna nie powinna trwać dłużej niż 45 
minut.  
 
DYSKUSJA NIEFORMALNA  
W dyskusji nieformalnej udział biorą wszyscy na równych prawach. Rola 
prowadzącego jest ograniczona, inicjuje tylko dyskusję, a następnie 
trzyma się z boku. Prowadzący powinien być dobrym obserwatorem, aby 
rozumieć, co się dzieje w grupie podczas dyskusji.  
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Dyskusja nieformalna wykorzystywana jest do dzielenia się informacjami, 
prezentacji nowych stylów myślenia, poglądów.  
 
AKWARIUM  
Charakterystyczne dla tego rodzaju dyskusji jest to, że kilkoro 
uczestników siedzi w kręgu, prowadząc rozmowę na wybrany temat. 
Pozostałe osoby są obserwatorami i siedzą wokół nich. Analizują 
przebieg dyskusji pod kątem doboru i skuteczności argumentacji, 
respektowania zasad regulaminowych oraz ogólnego przebiegu 
rozmowy. Celem tej metody jest prze-de wszystkim wzajemne uczenie 
się i doskonalenie umiejętności argumentowania.  
 
DYSKUSJA SOKRATEJSKA  
To intelektualna rozmowa, która koncentruje się na wybranym tekście, 
eseju, raporcie, wierszu czy filmie wideo. Uczestnicy zapoznają się  
z materiałem źródłowym i podejmują dyskusję, by dojść do prawdy – to, 
co niejasne – wyjaśnić, znaleźć przyczyny zjawiska, czy uzasadnienie 
czyjegoś postępowania.  
 
DYSKUSJA PUNKTOWANA  
Cele:  
1. Metoda lekcyjna pozwalająca nauczycielowi na diagnozę:  
a. zasobu wiadomości ucznia  
b. umiejętności logicznego i krytycznego myślenia  
c. umiejętności zbierania i wykorzystywania argumentów  
d. postaw wobec innych dyskutantów  
2. Jest to metoda, która stanowi alternatywę dla tradycyjnego 
odpytywania i jednocześnie pozwala na zebranie szerszego materiału 
dotyczącego postępów ucznia nie tylko w nauce, ale także w rozwoju 
jego postaw i kultury osobistej.  
3. Przyzwyczaja uczniów do komunikowania się w sposób merytoryczny, 
otwarty, kulturalny itp.  
 
Zasady prowadzenia dyskusji punktowanej:  
1. W dyskusji punktowanej bierze udział kilku uczniów (tych, którzy 
podlegają ocenie), natomiast pozostali przysłuchują się jej.  
2. Ocenie podlegają zarówno treści merytoryczne, jak i zachowanie 
uczniów podczas wymiany myśli.  
3. Ocenianie następuje w formie przydzielanych punktów na specjalnej 
karcie do punktowania.  
4. Dyskusja trwa określony czas (8 – 20 min) w zależności od tematu  
i wieku uczniów.  
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5. Uczestnicy posługują się planem dyskusji (aby nie odbiegać  
od tematu).  
6. Mogą korzystać z notatek sporządzanych podczas trwania dyskusji.  
 
Zasady oceniania dyskusji punktowanej  
 
Ocenie podlegają: treści merytoryczne  

• prezentowanie informacji opartej na faktach lub uzyskanej  
w drodze badań,  

• komentarz do informacji lub uzupełnienie, 
• robienie nieistotnych uwag,  
• ataki osobiste elementy wypowiedzi,  
• zajęcie stanowiska w omawianej kwestii,  
• wciągnięcie innego ucznia do dyskusji,  
• rozpoczęcie dyskusji, 
• zadawanie pytań wyjaśniających,  
• monopolizowanie dyskusji zachowanie podczas dyskusji,  
• zwrócenie uwagi, gdy ktoś odbiega od tematu lub planu dyskusji , 
• przerywanie,  
• zachowania niewerbalne w trakcie wypowiadania się innych 

uczestników dyskusji. 
 
Arkusz oceny dyskusji 
punktowanej Kryteria 

oceny 

Punkty Uczestnicy 

1  2  3  4  5  

Prezentacja informacji opierającej się na 
faktach  

+2 

Zajęcie stanowiska (prezentacja osobistej 
opinii)  

+2 

Dostrzeganie analogii (podobieństwa)  +2 

Komentarz do informacji lub jej uzupełnienie  +1 

Zwrócenie uwagi na błąd  +1 

Wypowiedź nie na temat, odejście od planu 
dyskusji  

-2 

Rozpoczęcie dyskusji  +1 

Przejście do następnego zagadnienia, według 
planu  

+1 

Wciągnięcie innej osoby do dyskusji  +1 

Przerywanie innym, przeszkadzanie w dyskusji  -3 

Monopolizowanie dyskusji (wypowiedź ponad 
30 sekund)  

-2 

Atak osobisty (niewłaściwe uwagi ad 
personam)  

-3 

Przeproszenie za niewłaściwe zachowanie  +1 

Ogółem punktów  
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DEBATA 
Nauczyciel podaje temat debaty. Klasa dzieli się na grupy w zależności 
od zajmowanego stanowiska. Uczniowie mają czas na przygotowanie 
argumentów i ustalenie planu wypowiedzi. Wybierają swoich 
przedstawicieli. Dyskutanci siadają naprzeciw siebie (mogą posługiwać 
się notatkami). Na dany znak rozpoczynają debatę. Nauczyciel udziela 
głosu i mierzy czas, informuje o zbliżającym się końcu czasu, aby 
uczniowie mogli przytoczyć najcięższe argumenty i ładnie zakończyć 
wypowiedź.  
 
DYSKUSJA W SZEŚCIU KAPELUSZACH MYŚLOWYCH EDWARDA 
DE BONO  
Metodę można stosować wtedy gdy problem nadaje się do omówienia 
z różnych punktów widzenia. Nauczyciel podaje uczniom kartki ze 
znaczeniem kolorów: biały symbolizuje fakty, dyscyplinę emocjonalną, 
bezstronność; czerwony to emocje, uczucia wyrażane na gorąco, 
przeczucia, wrażenia, intuicja; czarny oznacza pesymizm, wyszukiwanie 
wad, niedociągnięć, braków, zagrożeń, ciemnych stron, skutków 
ubocznych; żółty to optymizm, nadzieja, skoncentrowanie się tylko na 
korzyściach, i pozytywnych skutkach; zielony to możliwości , nowe 
koncepcje i rozwiązania, oryginalne pomysły, działanie, aktywność; 
niebieski wiąże się z analizą procesu, organizacją, kontrolą, patrzeniem 
z dystansu, podsumowaniem, wyciąganiem wniosków. Nauczyciel 
wykonuje z uczniami ćwiczenie z wykorzystaniem prowokacji,  
a następnie dzieli uczniów na grupy (losowanie kolorów), daje czas na 
przygotowanie się do dyskusji w swoim kolorze kapelusza. Dyskusja 
trwa tak długo, aż każda z grup wykorzysta przydzielony jej czas  
i odbywa się w kolejności przedstawionych kapeluszy.  
Podsumowania zawsze dokonuje kolor niebieski.  

 
 
Żródło:www.Artelis.pl 
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TECHNIKA GRUPY NOMINALNEJ 
Nauczyciel przedstawia problem (pytanie nominalne). Uczniowie 
wypisują odpowiedzi na kartkach (może być kilka odpowiedzi), odczytują 
swoje propozycje. Nauczyciel zbiera kartki, numeruje. Następnie 
uczniowie wspólnie przeglądają propozycje, dyskutują, eliminują 
powtórzenia. Kolejnym etapem jest ranking pomysłów, propozycji, które 
umieszczamy w tabeli priorytetów.  
 
ANALIZA SWOT (technika tzw. analizy strategicznej) 
Analiza SWOT składa się z dwóch części: diagnozy i prognozy. 
Diagnoza obejmuje mocne strony(S) i słabe strony(W), a prognoza - 
szanse i możliwości (T) oraz zagrożenia (O). 
Jest to metoda, która pomaga w ocenie sytuacji i podjęciu właściwej 
decyzji.  
Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich słów oznaczających:  

 Strenghts- mocne strony;  

 Weaknesses- słabe strony;  

 Opportunities- szanse;  

 Threats-zagrożenia. 
 

Ogólny schemat tej techniki wygląda następująco: S W O T 
Sporządzając analizę SWOT , otrzymujemy bardzo przejrzystą notatkę z 
pracy zespołowej uczniów.  
 
Metoda ta polega na zespołowej analizie i ocenie określonego problemu 
lub wydarzenia. Niezwykle pomaga w podejmowaniu określonych 
decyzji. Wymaga podejścia do problemu w sposób krytyczny i twórczy. 
Polega na przeciwstawieniu przez uczniów cech i poglądów.  
 
Do antynomii można zaliczyć:  

 Moje wady i zalety.  

 Złe i dobre strony ... .  

 Szanse i zagrożenia ... .  
Dzięki tej technice uczeń kształci umiejętność rozróżniania pozytywnych 
i negatywnych zachowań, dostrzegania zagrożeń.  

            

Mocne strony Słabe strony

Możliwości Bariery

SWOT
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Przebieg: 
a) Nauczyciel przygotowuje na arkuszu papieru schemat SWOT, 
następnie podaje zagadnienie, które będzie przedmiotem analizy. 
b) Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy. Każda z nich rozpatruje jeden 
z aspektów problemu: jego mocne strony, słabe strony, korzyści                   
i możliwe zagrożenia. 
c) Uczniowie uzupełniają schemat, wpisują wyniki pracy w odpowiednie 
rubryki. 
d) Uczniowie wraz z nauczycielem analizują uzupełniony schemat i na 
jego podstawie wyciągają wnioski. 
 
BURZA MÓZGÓW (giełda pomysłów, jarmark pomysłów, metoda 
Osborna) 
Metoda burzy mózgów jest odmianą dyskusji polegającą na umożliwieniu 
uczniom szybkiego zgromadzenia wielu konkurencyjnych  
lub uzupełniających hipotez rozwiązania problemu, któremu poświęcona 
jest dana jednostka metodyczna lub jej fragment. Można zgłaszać 
wszystkie najbardziej śmiałe lub niedorzeczne pomysły rozwiązania, 
choćby nietypowe, ryzykowne i nierealne, w obojętnej formie,  
żeby nawet chwila namysłu nad poprawnością językową nie zmniejszała 
pomysłowości. Cała konstrukcja burzy mózgów jest tak przemyślana, 
aby przerwać komunikację między fazą produkcji pomysłów  
i ocenianiem.  
 
Zasady burzy mózgów: 

 każdy pomysł jest dobry  
 ważniejsza jest liczba pomysłów niż ich jakość  
 każdy pomysł zapisujemy w formie podanej przez autora  
 nie komentujemy pomysłów  
 nie krytykujemy pomysłów  
 wszyscy na równych prawach bierzemy udział w zgłaszaniu 

pomysłów  
 zgłaszamy pomysły w wyznaczonym czasie Etapy burzy mózgów  
 sformułowanie problemu  
 wytwarzanie pomysłów - każdy pomysł jest zapisywany -  

cel: zgromadzenie jak największej liczby pomysłów  
 krytyczna analiza pomysłów - ustalenie kryteriów oceny  

(np. realność, zyski/straty, akceptacja większości) - ocena  
wg przyjętych kryteriów  

 wybór rozwiązania  
 decyzja o wprowadzeniu wybranego rozwiązania  
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Żródło:www.ore.edu.pl 

 
Zajęcia prowadzone metodą burzy mózgów powinny składać się  
z następujących czynności: 
 
Etap I 
Faza I 

 Wprowadzenie wstępne określające problem, zadanie, zagadnienie, 

 sformułowanie problemu, zadania, zagadnienia. 

Faza II 
 Zgłaszanie pomysłów (specjaliści i laicy),�� rejestracja pomysłów. 

 
Etap II 
Faza II 

Wartościowanie zgłoszonych propozycji w wąskim gronie ekspertów, 
dokonanie wyboru przez ekspertów pomysłu najlepszego  
lub opracowanie syntezy kilku ciekawych pomysłów, która stanowić 
będzie rozwiązanie dyskutowanego problemu. 

Faza III 
 Charakterystyka na spotkaniu plenarnym pomysłu (lub syntezy kilku 

pomysłów) uznanego przez ekspertów za najwartościowszy,�� 
podsumowanie dyskusji z podkreśleniem elementów mających dużą 
wartość dydaktyczną. 

 
 Metoda ta może być również wykorzystana przez absolwenta 
szkoły w przyszłej pracy zawodowej, podczas planowania określonych 
działań lub poszukiwania różnych rozwiązań zaistniałych sytuacji 
problemowych. 
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Źródło: www.pracujzwinnie.pl 

 
DYSKUSJA ZWIĄZANA Z WYKŁADEM (wykład konwersatoryjny) 
Dyskusja związana z wykładem ma na celu wyjaśnienie wątpliwości 
uczących się, co do tez i sformułowań zawartych w wykładzie  
oraz uzyskanie od nich informacji dotyczącej zrozumienia 
zrealizowanych treści. W sytuacji, gdy omawiany problem ma charakter 
złożony, lepiej jest zaplanować dyskusję po zakończeniu wykładu, 
zamiast stosować wykład konwersatoryjny. Pozwala to na bardziej 
wnikliwą analizę problemu, umożliwia nauczycielowi dopowiedzenie 
dodatkowych, nie podanych podczas wykładu, elementów wiedzy.  
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Z kolei uczącym się umożliwia wyrażenie swojego stosunku do samego 
problemu i do stanowiska, jakie wobec problemu zajął nauczyciel. 
 
Przebieg dyskusji związanej z wykładem obejmuje następujące 
czynności:  

•      przeprowadzenie wykładu, 

•      postawienie pytań problemowych przez wykładowcę, 

•      wprowadzenie do dyskusji, 

• postawienie przez uczących się pytań uzupełniających  
i udzielenie na nie odpowiedzi przez nauczyciela, 

•      dyskusja właściwa, plenarna, 

•     udzielenie odpowiedzi na postawione pytania, 

• podsumowanie dyskusji z podkreśleniem elementów mających 
dużą wartość dydaktyczną, 

•     ocena przebiegu dyskusji i osób biorących w niej udział. 

 
Metodę wykładu konwersatoryjnego zaleca się stosować podczas 
realizacji nowych treści kształcenia, do których uczniowie mają 
wątpliwości. 
 
DYSKUSJA OKRĄGŁEGO STOŁU 
Metoda dyskusji okrągłego stołu polega na swobodnej wymianie 
poglądów między prowadzącymi dyskusję, a uczącymi się. 
Charakterystyczną cechą tego rodzaju dyskusji jest nieformalność             
i swoboda wszystkich dyskutantów, bez względu na ich status wśród 
dyskutujących.  
 
Tok zajęć prowadzonych metodą dyskusji okrągłego stołu wymaga 
przeprowadzenia następujących czynności: 
Faza I 

• ustalenie „reguł gry” podczas prowadzenia dyskusji, 
• sformułowanie problemów mających stanowić przedmiot  

dyskusji i granic kompromisu, który powinien być zawarty. 
Faza II 

• określenie wszystkich możliwych wariantów rozwiązania  
problemów, 

• przyjęcie wspólnego rozwiązania stanowiącego kompromis 
stanowisk, postaw wobec sposobów rozwiązania problemów. 

Faza III 
•        opracowanie harmonogramu realizacji przyjętego rozwiązania, 

• podsumowanie dyskusji z podkreśleniem charakterystycznych  
stanowisk i postaw zaprezentowanych podczas dyskusji. 
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Dyskusję okrągłego stołu można zastosować w celu zbadania stopnia 
przygotowania się uczniów do zajęć lekcyjnych, zgromadzenia informacji 
o poziomie wiedzy uczniów na temat możliwości pozyskiwania środków 
do sfinansowania inwestycji proekologicznych. Metoda ta może być 
również wykorzystania do wprowadzenia odpowiedniej atmosfery, która 
będzie sprzyjała prowadzeniu zajęć innymi metodami, a także poznania 
oczekiwań uczniów dotyczących sprawdzania i oceniania ich osiągnięć 
edukacyjnych. 
 
DYSKUSJA WIELOKROTNA 
Jest to dyskusja prowadzona w małych grupach, przy czym przedmiotem 
tej dyskusji może być to samo zagadnienie lub problem oddzielny, 
stanowiący element jakiejś całości. W pierwszej fazie dyskusji praca 
przebiega w grupach pod kierunkiem lidera, w fazie drugiej zajęcia mają 
charakter plenarny, podczas których prezentuje się wyniki dyskusji 
grupowych oraz wybiera optymalne rozwiązanie. 
Faza I 

•  określenie problemu, 

•      podział na grupy, 

•      wybór liderów grup, 

• wskazanie uczestnikom poszczególnych grup źródeł informacji        
i określenie dla nich wspólnych zadań. 

Faza II 
• zapoznanie się uczestników poszczególnych grup ze 

przydzielonymi zadaniami, 
• analiza wskazanych źródeł informacji (pod kątem potrzeb 

rozwiązania problemu), 
• dyskusja w grupach nad wyborem określonego rozwiązania, 
• przyjęcie określonego rozwiązania i jego uzasadnienie. 

Faza III 
•    prezentacja wyników dyskusji grupowych przez liderów, 

•    wybór optymalnego rozwiązania (w drodze dyskusji plenarnej), 

•    uzasadnienie wyboru optymalnego rozwiązania, 

• podsumowanie zajęć. 

 
Dyskusja wielokrotna stanowi jedną z najlepszych metod pobudzenia 
aktywności uczestników. Stosowanie jej wymaga jednak pewnej 
umiejętności dyskutowania i doświadczenia uczestników. Dlatego też 
taka forma dyskusji zalecana jest wśród tych uczestników, którzy brali 
udział w dyskusjach i posiadają świadomość podstawowych wymagań 
jakie stawiamy dyskutantom. 
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GRA DYDAKTYCZNA 
Jest to celowo zorganizowana sytuacja, w której uczestnicy rywalizują  
ze sobą w ramach określonych reguł gry. 
Gry dydaktyczne uczą przestrzegania ustalonych reguł, dają możliwość 
odczuwania radości z wygranej i kształcą umiejętność przyjęcia 
przegranej. Gra stosowana na zajęciach jest jednocześnie metodą 
i środkiem dydaktycznym. Gry dydaktyczne podnoszą atrakcyjność 
zajęć, ponieważ mogą być one przez uczniów traktowane jak zabawa 
z określonymi regułami. Rodzaje gier dydaktycznych: symulacyjne, 
decyzyjne, psychologiczne, specjalistyczne sportowe.  
Najprostsze gry dydaktyczne służą zapamiętaniu i utrwaleniu informacji. 
Należą do nich rozmaite loteryjki, zgadywanki, testy, gry w skojarzenia, 
które mogą być konstruowane przez samych uczniów, stanowiące  
dla nich okazję do zdobywania osiągnięć.  
 
Stosowanie gier dydaktycznych przynosi następujące korzyści:  
a) uczenie się w trakcie zabawy,  

b) przyswajanie wiedzy w atrakcyjnej formie,  

c) lepsze utrwalanie wiedzy,  
 
Konstruowanie gry dydaktycznej składa się z następujących etapów:  
1. Ustalenie celów dydaktycznych gry.  

2. Określenie użytkownika gry.  

3. Ustalenie parametrów gry.  

4. Dostosowanie struktury gry do warunków, w których będzie się  
ona odbywać. 

5. Opracowanie scenariusza gry.  

6. Opracowanie reguł gry.  

7. Wstępna weryfikacja (sprawdzenie, czy reguły i cele są zrozumiałe  

8. Opracowanie instrukcji gry i szkicu jej omówienia po zakończeniu.  

9. Próbne rozegranie gry.  

10. Korekta reguł.  

11. Rozegranie po korekcie.  
 
Gry dydaktyczne można podzielić na: 

•    funkcyjne, 

•    symulacyjne, 

•    decyzyjne, 

• planowe. 

 
Gry dydaktyczne uważane są za jedną, z najbardziej skutecznych metod 
aktywizujących.  
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W toku rozwiązywania stworzonej przez nauczyciela sytuacji 
dydaktycznej uczniowie zdobywają szereg niezwykle ważnych 
umiejętności takich jak: 

•    analizowanie sytuacji, 

•    podejmowanie decyzji, 

• .  współpraca w grupie, 

•    komunikowanie się z innymi uczestnikami, 

•    argumentowanie i negocjowanie, 

• korzystanie z różnych źródeł informacji. 

 
Podczas realizacji programów nauczania zaleca się stosować wiele 
odmian dyskusji dydaktycznych np. dyskusji, w której udział bierze 
dwóch sędziów, reprezentujących dwa zespoły uczniowskie, jeden z nich 
będzie bronił przyjętej tezy, a drugi będzie ją negował. Ten rodzaj 
dyskusji urozmaici przebieg zajęć edukacyjnych, uaktywni uczniów, 
umożliwi wykorzystanie wiedzy wcześniej nabytej w celu 
argumentowania wypowiedzi oraz wpłynie pozytywnie na rozwój 
logicznego myślenia i kreatywność ucznia. 
Każdą z wymienionych metod dyskusji można zastosować zarówno  
na zajęciach wprowadzających do tematu, a także podczas 
podsumowania nabytej wiedzy. Metody te szczególnie zalecane  
są podczas analizy różnych problemów.  
 
GRY DYDAKTYCZNE – DOMINO  
Gra dydaktyczna skonstruowana na bazie domina, wykorzystana  
do utrwalenia wiadomości o lekturach. Na obu polach kości domina 
zamiast oczek od 0 do 6 wpisywane są nazwy i ter-miny związane 
tematycznie z wybranymi lekturami.  
 
Opis reguł gry:  

1. Podział klasy na kilka zespołów (np. na 3).  
2. Każdy z zespołów graczy otrzymuje losowo np.2 kości,  

zaś nauczyciel 1 kość, pozo-stałe kości tworzą pulę 
przeznaczoną do losowania.  

3. Uczniowie (dzieci) siadają w kręgu w kolejności dobranej 
losowo.  

4. Nauczyciel na środek kładzie pierwszą kość domina.  
5. Każdy zespół graczy w kolejności zgodnej ze wskazówkami 

zegara dopasowuje po jednej kości do skrajnych pól 
łańcucha domina leżącego na środku.  

6. Puste pola na kości domina tzw. (mydło) można dopasować 
do dowolnego innego po-la.  
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7. Gdy zespół graczy nie może dopasować kości domina, 
dobiera losowo jedną kość z puli przeznaczonej  
do losowania.  

8. Gdy pula przeznaczona do losowania została wyczerpana, 
zespół graczy traci kolejkę.  

 
Wygrywa zespół graczy, który pierwszy pozbędzie się swoich kości.  
 
GRY DYDAKTYCZNE – SYMULACJE  
Dzięki tej metodzie uczniowie uczestniczą w symulowanym wydarzeniu 
odgrywając role autentycznych postaci. Przedstawiane wydarzenia mają 
związek z rzeczywistością, naśladują bądź odtwarzają realia. Uczeń nie 
ma napisanego tekstu, który miałby wygłosić. Dostaje je-dynie krótką 
charakterystykę postaci do odegrania i dość dokładny opis okoliczności, 
w ja-kich postać tą należy umiejscowić. Na podstawie tych materiałów 
oraz własnej wiedzy dotyczącej wycinka rzeczywistości, który symulacja 
ma odtwarzać, uczniowie swobodnie interpretują zdarzenia, dając upust 
swej wyobraźni. Nauczyciel bądź wskazany przez niego uczeń pełni rolę 
obserwatora i notuje uwagi dotyczące zachowań poszczególnych 
uczestników symulacji. Bardzo dobre efekty daje powtórzenie tej samej 
symulacji, ze zmianą przy podziale ról. Podsumowaniem całej gry będzie 
omówienie i próba wyjaśnienia poszczególnych motywacji zachowań 
postaci biorących w niej udział. Należy pamiętać o wyprowadzeniu 
uczniów z ról przed zakończeniem lekcji.  
 
HAKI PAMIĘCIOWE  
Metoda rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych 
zainteresowań.  
 
Cele: Jest to metoda wykorzystująca naturalne umiejętności kreowania  
w myślach obrazów różnych stanów rzeczy. To trening wyobraźni. 
Technika lepszego zapamiętywania liczb, wielkości, zależności, 
budowania systemów skojarzeń.  
 
Warianty:  
I. Zapamiętywanie liczb, dat, zależności Należy rozdać uczniom karty 
pracy (z zaznaczonymi liczbami). Uczniowie pracują indywidualnie, 
zastanawiają się, z jakim przedmiotem, obiektem kojarzą im się podane 
liczby. Rysują swoje skojarzenia. Nauczyciel zbiera karty pracy  
i dokonuje ich ekspozycji wspólnie z uczniami komentuje te rysunki, 
które podobały się wszystkim.  
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II. Tworzenie pozytywnych obrazów rzeczywistości (do zastosowania  
w pracy wychowawczej z uczniami) Należy wymyślić kilka trudnych 
sytuacji, z którymi spotykają się uczniowie w życiu codziennym. 
Następnie trzeba je wspólnie przedyskutować i zachęcić uczniów  
do odegrania scenek. Podstawą zachowania, postępowania, 
argumentowania ma być wiara w sukces. 
 
ELEMENTY DRAMY – WCHODZENIE W ROLE  
Drama jest formą w pełni świadomie przygotowanej improwizacji,  
którą opiera się na określonym temacie zawierającym konflikt. Zjawisko 
konfliktu wydobywa istnienie nastroju i atmosfery, co w naturalny sposób 
stwarza możliwości przeżywania. W dramie wykorzystuje się zmysły, 
wyobraźnię, ruch, mowę. Najbardziej istotne jest w niej autentyczne 
przeżycie emocji odgrywanej postaci. Drama nie jest inscenizacją,  
ani teatrem, ale jest działaniem w fikcyjnej sytuacji, budowaniem 
doświadczeń w zaaranżowanym przez nauczyciela wycinku 
rzeczywistości. W dramie nie ma publiczności, wszyscy biorą w niej 
udział. Ważne jest, aby nauczyciel był także uczestnikiem dramy.  
Całą uwagę kierujemy w dramie na cel, którym jest zrozumienie cudzych 
przeżyć i emocji, nieważne są zaś uzdolnienia aktorskie uczniów.  
Drama przyczynia się do bogatego rozwoju wewnętrznego uczniów, uczy 
koncentracji na sobie i innych, wykorzystuje zmysły, rozwija 
kreatywność, dodaje pewności siebie i pobudza inwencję. Sposób 
przeprowadzenia: Nauczyciel proponuje temat, który niesie jakiś konflikt 
czy problem. Razem z uczniami aranżuje wnętrze klasy - może to być 
kilka rekwizytów, jakieś elementy skromnej dekoracji. Krótko 
przedyskutowują wspólnie temat, dzieląc się doświadczeniami. 
Następnie rozpoczyna się gra, którą można na każdym etapie przerwać  
i przeanalizować. Ważne, by uczniowie po-znali motywy, jakimi kierują 
się ludzie w swoim postępowaniu, w jaki sposób reagują na określone 
zachowania innych. W edukacji obywatelskiej najszersze zastosowanie 
ma drama społeczna, która odwołuje się do bezpośrednich doświadczeń 
uczniów. Dzięki niej uczniowie mogą poznać różne aspekty życia 
codziennego i rozwijać świadomość społeczną. 
 
METODA PRZEWODNIEGO TEKSTU 
Metoda przewodniego tekstu może być stosowana w trakcie praktycznej 
nauki zawodu oraz wykonywania ćwiczeń praktycznych. Jest ona pewną 
odmianą nauczania problemowego. Uczeń lub grupa uczniów otrzymuje 
zadanie praktyczne oraz informacje potrzebne do wykonania zadania. 
Uczniowie samodzielnie wykonują zadanie, korzystając z tzw. „tekstów 
przewodnich”, tj. pytań prowadzących oraz przygotowanych  
do wypełnienia formularzy.  
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 Nauczyciel przygotowuje materiały potrzebne do wykonania 
ćwiczeń oraz czuwa nad przyjęciem takiego rozwiązania, aby zadanie  
to było możliwe do wykonania w określonych warunkach. 
W metodzie przewodniego tekstu praca przebiega w sześciu fazach, 
tworzących zamknięty cykl.  
 
Wśród nich wyróżniamy: 
Faza I – informacje – uczniowie zapoznają się ze szczegółowym 
schematem określonej maszyny lub urządzenia np. pompy ciepła, 
następnie poszukują informacji o warunkach ich instalacji. Następnie 
uczniowie odpowiadają na „pytania prowadzące”, przygotowane przez 
nauczyciela. 
Faza II – planowanie – polega na przemyśleniu i przygotowaniu procesu 
realizacji zadania. W drugiej fazie uczniowie otrzymują „pytania 
prowadzące” i wypełniają przygotowany 
przez nauczyciela formularz. 
Faza III – ustalenie pracy – polega na dokładnym omówieniu  
z nauczycielem planu działania. W tej fazie należy zastanowić się nad 
ewentualnymi trudności, które mogą pojawić się w procesie 
dydaktycznym 
Faza IV – realizacja – w fazie tej uczniowie samodzielnie wykonują 
zaplanowane zadanie. Nauczyciel powinien umożliwić uczniom 
korzystanie z instrukcji montażu, poradników, katalogów, norm, literatury 
i czasopism zawodowych  Internetu oraz zwracać uwagę na kolejność 
realizacji poszczególnych działań. 
 
Metoda przewodniego tekstu zalecana jest przed wszystkim podczas 
wykonywania ćwiczeń praktycznych oraz w pracach koncepcyjnych  
i technologicznych. Praca metodą przewodniego tekstu będzie sprzyjała 
kształtowaniu umiejętności intelektualnych i praktycznych oraz postaw 
zawodowych, a także ułatwi uczniom w przyszłości wykorzystanie 
nabytych umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy 
 
METODY PRZYPADKÓW I SYTUACJI 
 
a) Studium przypadków 
Nauczyciel dzieli klasę na grupy, rozdaje opis przypadku i pytania  
do opisu. Uczniowie analizują zdarzenie, później koncentrują się  
na szczegółowej analizie przypadku pod kątem odpowiedzi na pytania, 
następnie dokonują selekcji informacji znajdujących się w opisie  
i uzyskanych od nauczyciela, proponują rozwiązanie problemu  
i formułują uzasadnienie.  
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Następnie grupy prezentują odpowiedzi - rozwiązania. Następuje 
dyskusja i wybór optymalnego rozwiązania.  
 
b) Metoda sytuacji 
Metoda ta jest w zasadzie podobna do studium przypadku. Różnica 
polega na tym, że opis dany uczniom wynosi od kilku do kilkuset stron,  
a czas na prześledzenie materiałów jest z konieczności długi. Uczniowie 
analizują opis sytuacji w domu. Opis składa się nie z jednego zdarzenia 
(jak w studium przypadku), ale z kilku głównych, powiązanych ze sobą 
zdarzeń. 
 
Metoda przypadków (zdarzeń) 
 W. Okoń- metoda do metod samodzielnego dochodzenia  

do wiedzy. 
 Jest jedną z najprostszych metod aktywizujących, ale też w wielu 

przypadkach najskuteczniejszą.  
 Istota tej metody sprowadza się do analizy, a następnie do dyskusji 

nad przedstawionym przez nauczyciela opisem zdarzenia.  
 Stosując tę metodę, nie podaje się nowego materiału nauczania, 

lecz pozwala uczniowi na wykorzystanie swojej zdobytej już wiedzy 
i swojego doświadczenia do podejmowania najbardziej trafnych 
decyzji. 

 
Metodę można wykorzystywać do analizy kreatywnej. 
 Pytanie: jakie jest najlepsze z możliwych rozwiązanie tej sytuacji? 
Praca tą metodą polega na rozpatrzeniu z uczniami pewnego 
typowego przypadku i zastosowaniu zaobserwowanych rozwiązań 
do rozważanego problemu.  
Polega na interpretacji określonych zdarzeń, rzeczywistych bądź 
opracowanych na potrzeby analizy określonego problemu. Opis 
zdarzenia powinien zawierać problem, który będzie przedstawiony 
uczniom do rozpatrzenia. Podczas analizy przypadku nauczyciel 
przedstawia dodatkowe wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania zadane 
przez uczniów dotyczące wątpliwości zawartych w opisie. Ważne jest, 
aby nauczyciel nie ujawniał od razu wszystkich danych i ściśle 
odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów. Następnie uczniowie 
podają propozycje rozwiązań, wybór optymalnego planu działania  
oraz uzasadniają wybór i ocenę osiągniętych celów. 
 
Struktura zajęć realizowanych metodą przypadków jest następująca: 
I faza – przygotowanie opisu przypadku, 
II faza – prezentacja opisu przypadku, selekcja informacji, 
III faza – propozycja rozwiązania, 
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I. INFORMACJE 
Jakie należy podjąć działania? 

•  Wprowadzenie do tematu 
•  Uświadomienie celu pracy 
•  Prezentacja zadania 

 
II. PLANOWANIE 
Jak należy postępować? Plan pracy 

•  Wstępne założenia 
•  Gromadzenie i selekcja danych 
•  Opracowanie koncepcji rozwiązania 

 
III. USTALANIE 
W jaki sposób to wykonać? 

•  Plan jest ustalany z nauczycielem 
•  Wybór rozwiązania 
•  Uszczegółowienie danych 

 
IV. REALIZACJA 
Realizacja ćwiczenia / zadania 

•  Rozwiązanie zadania 
•  Sporządzenie dokumentacji 
•  Sfinalizowanie pracy etapowej 

 
V. SPRAWDZANIE 
Czy zadanie zostało wykonane prawidłowo? 

•  Weryfikacja rozwiązania 
•  Sprawdzanie poprawności 

 
VI. ANALIZA I OCENA 
Co należy poprawić w przyszłości? 

•  Wnioski 
•  Propozycje zmian 
•  Ocena jakości pracy 

 
IV faza – uzasadnienie optymalnego wyboru rozwiązania, 
V faza – ocena wnioskowania i podsumowanie. 
 
Stosowanie metody przypadków stwarza doskonałą okazję  
do wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, umożliwia 
kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, a także wpływa 
na rozwój myślenia analitycznego.  
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 Niezwykle skuteczne wydaje się stosowanie tej metody podczas 
realizacji treści dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, 
prowadzenia działalności gospodarczej, a także związanych z realizacją 
treści kształcenia dotyczących procesów ekonomicznych i społecznych, 
a także sytuacji związanych z podejmowaniem trudnych, nietypowych 
decyzji. Uczniowie na podstawie opisu określonego zdarzenia analizują 
przyczyny zaistnienia nietypowej sytuacji, korzystają z różnych źródeł 
informacji oraz dokonują ich selekcji, a także poszukują trafnych 
rozwiązań powstałych problemów. 
 

Opis przypadków - przykłady 
 

Przykład 1    
PODZIAŁ ZYSKU 
 
W jednym z przedsiębiorstw prywatnych (spółka z o.o.) miało miejsce 
zdarzenie polegające na zróżnicowanym podejściu Prezesa i znacznej 
części udziałowców do podziału zysku tego przedsiębiorstwa. Prezes 
spółki podczas walnego zgromadzenia udziałowców przedstawił projekt 
nowego podziału zysku, który miałby obowiązywać przez najbliższe trzy 
lata. 
Projekt ten zakładał przeznaczenie 30% na wypłaty (dywidendy)  
dla udziałowców i 70% na inwestycje. Wzrost nakładów na inwestycje, 
zdaniem Prezesa, miał przyczynić się do podwojenia zysku do 2006 roku 
bez konieczności zaciągania kredytów bankowych. Podczas walnego 
zgromadzenia udziałowców znaczną większością głosów zapadła 
decyzja o odrzuceniu projektu Prezesa. Większość udziałowców 
tłumaczyła ten fakt niejasną sytuacją gospodarczą i ekonomiczną kraju. 
Powyższy przypadek miał miejsce w połowie marca 2003 roku. 

1. Czy według Ciebie decyzja walnego zgromadzenia 
udziałowców   była słuszna? 

2. Jakich argumentów użył(a) byś będąc prezesem tej spółki? 
(w celu przekonania udziałowców o słuszności tego 
projektu) 

 
Przykład 2   
EKOLOGIA, A SPRAWA OBWODNICY 

 
Realizując powszechny postulat wyborczy Rada Miejska w 2010 r. 
zatwierdziła plan budowy obwodnicy (obejścia drogowego miasta)  
wg Wersji O, stosownie do którego droga krajowa miała przebiegać 
pustkowiem, między parkiem a laskiem miejskim, przez nieużytki, łąki itp. 
Wariant ten został uznany za optymalny, w wyniku czego wykonano 
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dokumentację oraz zapewniono środki na budowę. Wkrótce potem 
Wojewódzki Konserwator Zabytków objął całkowitą ochroną park, cały 
lasek i przyległe tereny, co praktycznie sprowadziło się do zakazu 
budowy obwodnicy w  jakimkolwiek kierunku na południe  
od dotychczasowej drogi tranzytowej. Wersja północna - tzw. Wersja 
Ekologów - została odrzucona przez drogowców jako nie spełniająca 
wymogów  drogi szybkiego ruchu.  Powstała zatem sytuacja patowa.  
W br. opracowano tzw. Wersję 1, która miała przecinać odnogę całego 
kompleksu parkowego-leśnego. W nowej wersji przewidziano ekrany 
ochronne zabezpieczające przed spalinami i hałasem oraz uwzględniono 
wszystkie inne wymogi  obowiązujące przy prowadzeniu tego typu 

inwestycji. Uzgodniono termin spotkania, na którym jak sądzono, dojdzie 
do porozumienia. Okazało się jednak, że odnoga leśna łącząca park 
z dworcem kolejowym, była w owym czasie tzw. „parczkiem angielskim", 
czyli obiektem zabytkowym. 
Powstała zatem kolejna sytuacja nie rozwiązująca problemu. 
Pytania:  

1. Kto jest odpowiedzialny za powstałą sytuację patową? 
2. Jakie skutki może przynieść decyzja Konserwatora Zabytków? 
3. Czy racje ekologów są słuszne? 
4. Czy Rada Miejska powinna podjąć zdecydowaną walkę „do 

końca", aby realizować postulaty wyborcze mieszkańców? 
PROPONOWANY PRZEBIEG OBWODNIC 

• WERSJA 0  • WERSJA 1     -     WERSJA EKOLOGÓW 
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 Przykład 3 
BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW 

 
Zakład prefabrykacji zlecił jednostce badawczej przeprowadzenie badań 
wytrzymałościowych próbnej serii wyrobów. Pracą kierował inż, Okólski, 
a pomiarów naprężeń i odkształceń dokonywał technik Walczak  
z pomocą laboranta Kawki. Po pewnym czasie technik Walczak doznał 
silnych zawrotów głowy i przerwał pracę. Koledzy pomogli mu dotrzeć do 
ambulatorium, skąd odwieziony został do szpitala. Jego czynności 
przejął pomocnik - laborant Kawka, który dokończył badania.  
Po dokonaniu obliczeń wytrzymałościowych i interpretacji wyników przez 
inż. Okólskiego, komisja techniczna przyjęła pracę. 
Na podstawie orzeczenia technicznego zakłady wyprodukowały serię 
prefabrykatów, po czym zleciły ponownie przeprowadzenie kontrolnych 
badań wytrzymałościowych tejże placówce. Wyniki badań kontrolnych 
różniły się istotnie od poprzednich, a prefabrykaty wykazywały niższy 
wskaźnik wytrzymałości w porównaniu z ich serią próbną. W tej sytuacji 
zakład wstrzymał dalszą produkcję i wystąpił z roszczeniem do jednostki 
badawczej. Komisja z udziałem przedstawicieli instytutu resortowego 
orzekła w wyniku analizy porównawczej, że pierwotne obliczenia oraz 
interpretacja wyników przeprowadzonych badań były błędne. 
 
Kogo obciążyć odpowiedzialnością za ten stan ? 
 
 

METODA PROJEKTU 

Interdyscyplinarna metoda nauczania, której istota polega  
na samodzielnej realizacji przez uczniów określonego przedsięwzięcia. 
Realizacja zadania jest koordynowana przez nauczyciela w oparciu  
o wcześniej przyjęte założenia. 

Uczniowie, szukając samodzielnie rozwiązania problemu, zdobywają 
nową wiedzę i nowe umiejętności, a grupowa praca nad projektem  
i publiczna prezentacja jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia 
umiejętności pracy zadaniowej, w tym: planowania, współpracy, 
komunikacji, prezentacji i samooceny. 

 Metoda ta polega na samodzielnym realizowaniu przez uczniów 
zadania przygotowanego przez nauczyciela.  

 Nauczyciel sam ustala temat i cele projektu (lub obi to wspólnie 
z uczniami), tworzy instrukcję.  

 Projekt może być  realizowany indywidualnie lub w grupie.  
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 Praca nad nim może trwać nawet kilka miesięcy. Jego 
zakończeniem jest prezentacja (albumów, plakatów, wywiadów, 
inscenizacji, happeningów).  

 Zaletą tej metody jest rozwijanie własnej pracy, podejmowania 
decyzji w grupie, rozwiązywania konfliktów, wyrażania swojej 
opinii, poszukiwania kompromisu. 

 

Rodzaje projektów: 

 badawczy 

 działania lokalnego. 
 

Etapy pracy metodą projektu: 

I. Przygotowanie. Planowanie (Zał. 1. Zasady pracy w zespole, Zał.2 
Podział zadań w zespole) 

a) temat projektu i jego cele oraz uzasadnienie wyboru tematu, 
b) źródła, w których można poszukiwać informacji, 
c) zadania, które mają prowadzić do realizacji celów, 
d) harmonogram realizacji projektu, 
e) sposoby i terminy konsultacji, 
f) sposób dokumentowania prac nad projektem, 
g) sposób prezentacji rezultatów, 
h) kryteria oceny projektu (samoocena, współpraca w grupie, 

wykonywanie zadań, sposób prezentacji). 

 
II. Działanie (Zał.3 Harmonogram konsultacji, Zał.4  Plan sprawozdania) 

 Regularne spotkania konsultacyjne z uczestnikami projektu 
i zapewnienie im samodzielności w podejmowanych działaniach 

 Dokonywanie systematycznej obserwacji i oceniania postępów 
prac projektowych 

 Stwarzanie klimatu współpracy, w razie potrzeby pomoc  
w rozwiązywaniu konfliktów. 
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III. Prezentacja (Zał.5 Plan prezentacji) 

 Możliwe sposoby i formy prezentacji: 

• album ilustrowany zdjęciami, szkicami, mapkami,  
• portfolio z dokumentacją, własnymi analizami,  
• plakat, collage, inna forma plastyczna, 
• książka, broszura, ulotka, gazetka, 
• prezentacja multimedialna, 
• skonstruowanie modelu zjawiska, makiety, itp., 
• film, nagranie dźwiękowe, 
• przedstawienie teatralne, inscenizacja, 
• happening, marsz, piknik naukowy, 
• debata, dyskusja z wykorzystaniem przygotowanych 

materiałów, 
• wystawa prac projektowych,  
• wspólny raport z przeprowadzonego badania,  
• konferencja naukowa, 
• inne zaproponowane przez grupę. 

 

IV. Ocena projektu 

Ocenie podlega: 

•  wybór tematu i jego ujęcie, realizacja zamierzonych celów, 
dobór dodatkowych źródeł informacji, pomysłowość, 
przedsiębiorczość, dodatkowe badania, 

• ocena prezentacji (struktura prezentacji, komunikatywność, 
wizualizacja, pomysłowość), 

• ocena raportu (układ opracowania, wykorzystanie TIK, 
ilustracje), 

• ocena przebiegu pracy grupy (terminowość, podział prac  
w grupie, zaangażowanie.  

 

 Istotną formą oceny i prezentacji może być wystawienie wszystkich 
opracowanych projektów z możliwością ich analizy przez wszystkich 
uczestników szkolenia oraz dokonywania oceny indywidualnej  
przez zaangażowane w projekcie osoby i samooceny. 
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Propozycja materiałów pomocnych w realizacji zadania metodą 

projektu 

OPIS PROJEKTU – przykład  (Zał.6) 
 

1.Tytuł/temat projektu:  
2.Uzasadnienie wyboru tematu: 
3.Cele:  
4.Zadania/ działania do wykonania w ramach projektu: 
5.Źródła informacji: 

 osoby 
………………………………..……………………………..……… 

 instytucje 
………………………………………………………………………. 

 inne  
………………………………………………………………………. 

6.Terminy konsultacji z osobą prowadząca/nauczycielem: 
……………….………………………………………………………..…… 
7.Ocena: Projekt będzie prezentowany i oceniany w dniu 
…………………………………………………………………..………... 
8.Możliwe sposoby prezentacji: 

 ………………………………… 

 ………………………………… 
9. Sposób przedstawienia efektów pracy grupy projektowej  
10.Kryteria oceny (na ocenę/zaliczenie będą miały wpływ): 

 wywiązywanie się z podjętych zadań, 

 współpraca w zespole, 

 inicjatywa i oryginalność, 

 różnorodność wykorzystanych źródeł informacji, 

 sposób prezentacji wykonanego projektu, 

 zgodność wykonanych zadań z tematem projektu i przyjętymi 
założeniami. 

11.Autorefleksja 
 

Działania właściwe Działania wymagające  

poprawy 

Co? Jak poprawić? 
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KONTRAKT - przykład (Zał.2) 

Temat/tytuł projektu: ……………………………………………………………………………… 

Przedmiot badań projektowych: 

……………………………………………………………………………… 

Zakres prac projektowych: ………..………………………. ……………... 

Terminy konsultacji z prowadzącym/ekspertem/konsultantem: 

 ………………. 

 ………………. 

 ………………. 

Terminy oceny na etapach (zakres oceny zgodny z harmonogramem): 

 ………………. 

 ………………. 

Termin zakończenia projektu: …………………………………………….. 

Konsekwencje wynikające z niedotrzymania terminu:  

w przypadku jednorazowego niedotrzymania terminu przedstawiania efektów pracy do 

oceny etapowej uczestnik otrzyma ustne upomnienie i możliwość uzupełnienia braków w 

ciągu trzech dni. Jednocześnie przedstawi jasne wyjaśnienie powodów niedotrzymania 

terminów na forum grupy w obecności prowadzącego. 

Uczestnicy szkolenia zobowiązują się do wykonania projektu zgodnie z założeniami 

zawartymi 

w kontrakcie, do uczestniczenia w konsultacjach z nauczycielem oraz udziału w 

prezentacji projektu. Osoba organizująca projekt (nauczyciel/trener) zobowiązuje się do 

prowadzenia konsultacji w ustalonych terminach oraz służenia realizatorom projektu 

pomocą w sytuacjach, gdy zespół wykonujący projekt tego potrzebuje. 

 

Data zawarcia kontraktu:  

Wykonujący projekt (uczestnicy)                           Prowadzący projekt (nauczyciel/trener) 

 

 

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH (Zał. 7) 

Lp. Zadanie/ czynność Osoba 

odpowiedzialna  

Termin 
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ZASADY PRACY W ZESPOLE (Zał.1.) 

Zasada  Wspólne ustalenia prowadzącego i 

uczestników projektu  

Ustalenie lidera/przewodniczącego 

zespołu 

 

Podział odpowiedzialności za 

realizację zadań 

- 

- 

Sposób podejmowania decyzji  

Sposób rozwiązywania konfliktów, 

sporów 

 

 

Miejsce i termin spotkań zespołu  

Zasady pracy w grupie  

 

PODZIAŁ ZADAŃ W ZESPOLE (Zał. 2) 

Lp. Zadanie (co należy 

wykonać?) 

Kto to 

zrobi? 

Co jest do 

tego 

potrzebne? 

Kiedy 

zostanie 

wykonane? 

(termin) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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HARMONOGRAM KONSULTACJI (Zał. 3.) 

Imię i nazwisko/ nazwa 

grupy 

Temat projektu Terminy konsultacji 

   

   

   

PLAN SPRAWOZDANIA PROJEKTU/KARTA PROJEKTU (Zał.4) 
1.Strona tytułowa 

 Tytuł/temat projektu. 

 Imię i nazwisko autora/autorów. 

 Imię i nazwisko osoby prowadzącej projekt/nauczyciela. 
2. Spis treści 
3. Podziękowania 

 Dla osób, instytucji, które udzieliły wsparcia przy realizacji 
projektu. 

4.Streszczenie 

 Przedstawienie najważniejszych osiągnięć projektu. 
5.Wstęp 

 Przedstawienie dlaczego został wybrany ten temat projektu. 

 Określenie celów projektu. 

 Przedstawienie problemu, który był tematem projektu. 

 Opis osiągnięć autorów projektu . 
6.Część główna 

 Zatytułowane rozdziały (opis). 

 Prezentacja rozwiązania. 

 Metody osiągania celu (sposoby dojścia do celu). 

 Działania służące osiąganiu celu. 
7.Wnioski 
8. Rekomendacje. 

 Przedstawienie działań, jakie należy podjąć w celu wdrożenia 
projektu. 

 Opis efektów możliwych do osiągnięcia w zastosowaniu 
wyników projektu . 

 Opis propozycji innych zastosowań efektów projektu.  
     9.Załączniki 

 Ankiety, formularze, tabele, wykresy, rysunki mapy, akty 
prawne, kosztorysy, itp. 

10.Bibliografia 
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PLAN   PREZENTACJI (Zał. 5.) 
 
1.Wprowadzenie (cel wystąpienia, zagadnienia, które będą 
prezentowane). 
2. Motywacja (przekonanie słuchaczy, dlaczego warto wysłuchać tej 
prezentacji, jakie można uzyskać korzyści, co interesującego znajduje 
się w prezentacji). 
3. Plan spotkania (najlepiej przedstawić go w takiej formie, aby mogli 
swobodnie śledzić tok prezentacji i być nią zainteresowani) 
4. Treść podzielona na części (przedstawić główne tezy wystąpienia i 
przeanalizować problem)  
5. Podsumowanie każdej części (zwrócenia uwagi na najważniejsze 
elementy każdej części po ich omówieniu) 
6. Przejścia do kolejnych części (przedstawić związki występujące  
pomiędzy częściami prezentacji wskazując na spójność i logikę) 
7. Zakończenie (podsumowanie całości, wyjaśnić ewentualne 
wątpliwości) 
8. Wnioski (przypomnieć główne tezy, wskazać wnioski, uzasadnić, 
dlaczego prezentowany projekt jest ważny i wartościowy dla słuchaczy). 
 
PLANOWANIE METODY PROJEKTU – LISTA PYTAŃ (Zał.7.) 

Pytania powinien zadać sobie prowadzący zajęcia/nauczyciel na etapie 
planowania pracy metodą projektu dbając o jego powodzenie oraz 
przyjazne nastawienie na samodzielną pracę jego uczestników. 

 
Lista kontrolna dla nauczyciela planującego pracę metodą 

projektów  
1. Dlaczego chcesz zastosować metodę projektów?  
2. Czy przeanalizowałeś cały materiał nauczania i ustaliłeś  

co można zrealizować metodą projektów?  
3. Czy możesz liczyć na współpracę z innymi nauczycielami?  
4. Jakie cele chcesz osiągnąć?  
5. Czy projekty będą indywidualne, czy grupowe?  
6. W jakich grupach uczniowie będą pracowali? Czy mają 

współpracować, czy rywalizować?  
7. Jak nastąpi zainicjowanie projektu?  
8. Co uczniowie powinni wiedzieć przed przystąpieniem do pracy?  
9. Czego uczniowie nauczą się w trakcie wykonywania projektów?  
10. Jak to sprawdzisz?  
11. Jak będzie wyglądał kontrakt?  
12. Jak będzie wyglądało sprawozdanie?  
13. Kto będzie adresatem (odbiorca) projektu? 
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14. Gdzie będzie realizowany projekt?  
15. Czy możesz zapewnić warunki do wykonywania projektu?  
16. Jakie będą warunki prezentacji (miejsce, pomoce, czas)?  
17. Jakie są ramy czasowe projektów?  
18. 18. Jak zorganizujesz konsultacje?  
19. Jaki będzie stopień twojej ingerencji w realizację projektu?  
20. Jak zapewnisz nauczenie się wszystkim wszystkiego?  
21. Co  i  jak  będzie  oceniane  (sam  projekt?  prezentacja?  

przyrost  wiedzy  i  umiejętności? spełnienie wymogów 
programowych)?  

22. Czy masz sprzymierzeńców w dyrekcji szkoły i w radzie 
pedagogicznej? 

 

 METODA POKAZU 
Zaliczana jest do podstawowych metod poglądowych stosowanych 
w kształceniu zawodowym. Celem pokazu jest ukierunkowanie 
obserwacji uczniów na określone zjawisko, przedmiot lub proces 
technologiczny. Pokaz może być również stosowany jako metoda 
nauczania praktycznego, polegająca na demonstracji określonych 
czynności, której często towarzyszy objaśnienie lub instruktaż. Pokaz 
może mieć zastosowanie podczas wyjaśniania budowy i zasady 
działania maszyn rolniczych, kotłów do spalania biomasy, instalacji 
solarnych, instalacji biogazowych, a także turbin wodnych i wiatrowych. 
Pokaz można wspomóc filmami dydaktycznymi, prezentacjami 
multimedialnymi, schematami technologicznymi, tablicami edukacyjnymi 
oraz modelami dydaktycznymi. 
 
 

  
 

Źródło: Własne 
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METODA ĆWICZEŃ 
Polega na samodzielnym wykonywaniu przez uczniów czynności, 
zabiegów i operacji technologicznych. Ćwiczenie polega na wielokrotnym 
wykonywaniu określonych czynności, których celem jest uzyskanie 
wyższej sprawności w działaniach umysłowych i praktycznych  
oraz rozwijanie aktywności sensorycznej uczniów. Metoda ta może  
być stosowana w procesie kształcenia praktycznego, które może się 
odbywać w pracowniach dydaktycznych, warsztatach szkolnych  
lub u pracodawców. Czynności wykonywane w toku zajęć praktycznych 
polegają na wielokrotnym i świadomym ich powtarzaniu w celu 
ukształtowania określonych umiejętności i sprawności manualnych, 
niezbędnych do realizacji określonych zadań produkcyjnych  
lub usługowych. Wykonywanie ćwiczeń ma również na celu 
kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się, 
efektywnego współdziałania w zespole, radzenia sobie w sytuacjach 
problemowych, a także organizowania i oceny własnej pracy. 

  

  
 Źródło: Własne: www.ckp-pleszew.pl 

 
KULA ŚNIEGOWA 
Jest to metoda przydatna przy tworzeniu definicji. Polega  
na przechodzeniu od pracy indywidualnej do grupowej. Daje każdemu 
uczniowi szansę na sformułowanie swoich myśli na dany temat, nabycia 
nowych doświadczeń i umiejętności komunikowania się.  



142 

 

Przebieg Uczniowie wypisują wszystkie informacje na dany temat. 
Następnie w parach odczytują swoje materiały, dyskutują, wybierają 
istotne cechy i tworzą wspólną definicję, którą zapisują na kartce. Pary 
łączą się w czwórki, czwórki w ósemki itd. i w ten sposób ustalają 
wspólną definicję, którą zapisują na dużej kartce.  
Jest to rodzaj metody dyskusyjnej. Polega na przechodzeniu od pracy 
indywidualnej do pracy zbiorowej. Uczniowie najpierw samodzielnie 
opracowują problem, później jego rozwiązaniem zajmuje się grupa (np. 
2-osobowa, 4-osobowa, potem 6-osobowa, 8-osobowa), a ostateczną 
decyzję w ramach podsumowania dyskusji, podejmuje cała klasa. 
Metoda ta daje szansę każdemu na sprecyzowanie swojego stanowiska 
na dany temat. Pozwala również ćwiczyć proces uzgadniania 
stanowiska. 
 
Sposób realizacji:  
a) Nauczyciel podaje temat dyskusji, rysuje duży okrąg i rozdaje uczniom 
kolorowe karteczki (zielona, niebieska, czerwona itd.) 
b) Uczniowie samodzielnie znajdują sposób rozwiązania problemu  
na zielonych kartkach. Nauczyciel przyczepia kartki z odpowiedziami  
na obwodzie koła. 
c) Następnie uczniowie dobierają się w pary i wspólnie ustalają 
rozwiązanie problemu. Zapisują je na niebieskich kartkach i przyczepiają 
na obwodzie okręgu bliżej środka.  
d) Kolejnym etapem dyskusji jest praca w kilkuosobowych grupach, które 
wspólnie uzgadniają stanowiska i zapisują je na czerwonych kartkach. 
Kartki te przyczepiają jeszcze bliżej środka koła. 
e) Zakończeniem dyskusji jest podjęcie wspólnej decyzji przez całą 
klasę. Zapisanie jej na czarnej kartce i umieszczenie w centrum okręgu. 
 

  

1 uczeń

2 uczniów

4 uczniów
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MAPA MÓZGU  
• wizualne opracowanie problemu z wykorzystaniem pojęć, 

skojarzeń, symboli, haseł i zwrotów; 
• „uaktywnienie” wiedzy uczniów, pobudzenie ich fantazji  

i wyobraźni; 
• porządkowanie wiedzy; 
• umiejętne tworzenie notatek w formie graficznej; 

 
Zwana „mapą mózgu”, „mapą pamięci”. Jest to graficzny sposób zapisu 
informacji, który porządkuje wiadomości i pomaga w znalezieniu 
związków między nimi. Przy opracowaniu pojęcia można wykorzystać 
rysunki, symbole, wycinki, krótkie zwroty, hasła. Dzięki tej metodzie 
możemy uzyskać informacje o dotychczasowych wyobrażeniach i wiedzy 
na dany temat, sprawdzić opanowaną wiedzę i umiejętności, 
rozwiązywać problemy, zaplanować działanie, definiować pojęcia. 
Zbieranie informacji w powyższej metodzie odbywa się przez notowanie 
skojarzeń. 
 
Przebieg: 
a) Nauczyciel dzieli klasę na kilkuosobowe grupy. Każda z nich 
otrzymuje arkusz papieru. 
b) Uczniowie w centrum arkusza umieszczają pojęcie kluczowe (temat) 
podane przez nauczyciela (np. Moja ojczyzna) 
c) Uczniowie przygotowują swoje skojarzenia związane z danym 
pojęciem. Można je przedstawić w formie haseł, symboli, rysunków, 
zdjęć, wycinków. 
d) Uczniowie porządkują zebrane informacje i umieszczają je na 
arkuszach tworząc mapy. 
e) Uczniowie prezentują przygotowane mapy. 
 
MAPA MENTALNA (MAPA POJĘCIOWA, MAPA MYŚLI, MAPA 
PAMIĘCI) 
 
Mapa mentalna umożliwia wizualne opracowanie problemu, służy 
uporządkowaniu myśli. Pozwala na szybkie i łatwe zapamiętywanie 
potrzebnych informacji. Może być zrealizowana np. w formie kwiatu, 
drzewa, mapy nieba, z wykorzystaniem rysunków, obrazów, zdjęć, 
symboli, haseł, krótkich zwrotów, itp. 
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 Źródło: 2x Danuta Kitowska,autor -CDN w Pile 
 
 

635  
Technika ta zaliczana jest do grupy metod twórczego rozwiązywania 
problemów. Polega na zapisywaniu pomysłów dotyczących rozwiązania 
problemu. Podobnie jak w burzy mózgów, w pierwszej fazie 
uwzględniane są wszystkie, nawet najbardziej fantastyczne pomysły. 
Wy-bór jednego rozwiązania następuje po zapoznaniu się ze wszystkimi 
zapisanymi pomysłami i ich przeanalizowaniu.  
 
Nazwa techniki wiąże się z organizacją pracy:  
6 - oznacza liczbę osób w grupie lub liczbę grup,  
3 - to liczba rozwiązań wpisanych przez osobę lub grupę w jednej 
„rundzie”,  
5 - wskazuje liczbę „rund”.  
 
Materiały: 1. Karty z ponumerowanymi miejscami na wpisywanie 
pomysłów (dla każdego uczestnika lub każdej grupy).  
 
Sposób przeprowadzenia:  
1. Podziel klasę na 6 – osobowe grupy lub 6 grup mniej licznych. Każdej 
osobie (grupie) daj kartę z ponumerowanymi miejscami na wpisywanie 
pomysłów.  
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2. Wyraźnie sformułuj problem. Uczniowie zapisują go na kartkach. 
(Problem ten może być sformułowany też przez uczniów).  

3. Runda pierwsza: każdy uczeń (grupa) wpisuje trzy pomysły na 
rozwiązania problemu. Po wypełnieniu trzech kartek przekazuje swoja 
kartę koledze siedzącemu obok, a otrzymuje drugą od kolegi siedzącego 
z drugiej strony. Przekazywanie kart przebiega w kierunku zgodnym  
ze wskazówkami zegara.  

6 1 
5 2 
4 3 

W przypadku pracy w grupie zasada jest podana, a różnica polega  
na tym, że propozycje wy-suwa cała grupa.  
 
ODWRÓCONA BURZA MÓZGÓW  
 
Aby skorzystać z tej techniki, należy zadać przewrotne pytanie. 
Zamiast: Jak można rozwiązać lub uniknąć tego problemu? 
zadaj pytanie: Jak spowodować, aby ten problem wystąpił ? 
Zamiast: Jak osiągnąć ten efekt ? 
zapytaj: Jak mógłbym osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego?  
 
Jak przeprowadzić odwróconą burzę mózgów ? 
 
Jasno zdefiniuj problem i zapisz go na tablicy 
 
Odwróć problem, przez zadanie odwrotnego pytania typu: 
„Jak mógłbym spowodować, aby ten problem wystąpił?” 
Przeprowadź klasyczną burzę mózgów, zgodnie z postawionym 
pytaniem. 
Na tym etapie nie odrzucaj żadnych pomysłów! 
Kiedy już zbierzesz wszystkie pomysły na spowodowanie problemu, 
zamień zgłoszone pomysły na rozwiązania pierwotnego problemu 
Przedyskutuj potencjalne rozwiązania, wybierając najlepsze. 
Czy teraz widzisz nowe możliwości rozwiązania problemu, który jeszcze 
niedawno wydawał się bardzo trudny do rozwiązania? 
 
METODA WEBQUEST 
WebQuest to nowatorska metoda pracy z uczniami wykorzystująca 
technologię informacyjną, oparta na idei konstruktywizmu, postulującego 
większe zaangażowanie uczącego się w proces zdobywania wiedzy. 
Celem WebQuestu jest rozwinięcie u uczniów umiejętności 
problemowego, krytycznego i twórczego myślenia oraz współpracy  
w zespole. 
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Projekt w oparciu o pracę z komputerem determinuje aktywne działanie, 
pozwalając porzucić postawę biernego odbiorcy. 
 
Jest metodą nauczania, zorientowaną na samodzielne zdobywanie 
wiedzy przez ucznia, w której głównym źródłem informacji, z którym 
uczeń pracuje jest sieć Internet. 
Od strony technicznej WebQuest jest odpowiednikiem instrukcji  
dla ucznia, którą opracowuje nauczyciel przed przystąpieniem do pracy 
metodą projektu. W tym przypadku instrukcja ta ma postać dokumentu 
HTML, może być opublikowana w sieci Internet lub lokalnej i składa się 
z: wprowadzenia, zadania, opisu procesu, czyli kolejnych kroków, które 
uczeń ma wykonać, aby zrealizować zadanie, uzupełnionego o wykaz 
źródeł informacji, głównie internetowych, z których należy skorzystać, 
kryteriów oceny, które jasno opisują, za co i jak uczeń będzie oceniany, 
konkluzji, która podsumowuje pracę uczniów i zachęca ich do dalszej 
pracy. 
Przedstawienie uczniowi wykazu źródeł informacji zabezpiecza go przed 
bezmyślnym dryfowaniem po sieci Internet, oszczędza czas, który może 
być przeznaczony na analizę materiałów i opracowanie efektu 
końcowego. 
Istotą WebQuestów jest stawianie uczniom problemów odpowiednich  
i atrakcyjnych dla uczniów oraz organizowanie nauczania wokół 
podstawowych pojęć z różnych dziedzin wiedzy. WebQuest jest jedną  
z metod uczenia się, inspirowaną konstruktywistycznym podejściem  
do kształcenia, zakładającym, że to sam uczeń buduje swoją wiedzę 
oraz zdobywanie wiedzy zachodzi w głowie ucznia, nauczyciel jedynie 
go prowadzi i stwarza uczniom tylko możliwość działań poznawczych 
wykorzystując do pozyskiwania informacji Internet i jego zasoby. 
 
Nazwa WebQuest pochodzi od złożenia angielskich słów web, czyli 
pajęczyna (sieć) i questionnaire, czyli kwestionariusz (ankieta). Wśród 
źródeł informacji mogą znaleźć się adresy stron internetowych, adresy 
pocztowe ekspertów, którzy mogą służyć pomocą, adresy baz danych 
oraz książki i inne publikacje w postaci niekoniecznie elektronicznej 
dostępne uczniowi.  
Zazwyczaj uczniowie pracują metodą WebQuest w zespole, chociaż jest 
możliwa również praca indywidualna, np. w warunkach nauczania na 
odległość. Wprowadzenie może mieć postać intrygującej historii, 
zawierać elementy motywujące ucznia, takie jak przydział ról do 
odegrania (reporter, naukowiec, detektyw). WebQuest może dotyczyć 
jednego przedmiotu lub służyć projektom międzyprzedmiotowym.  
Rezultaty pracy uczniów przybierają różne formy, ale zazwyczaj 
wymagają one stosowania narzędzi technologii informacyjnej.  
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Wyniki pracy mogą być publikowane w sieci Internet, co zwiększa 
atrakcyjność proponowanej metody i mobilizuje uczniów do solidnego 
opracowania przydzielonego zadania. 
 
Model takiego zdobywania wiedzy został opracowany w 1995 roku przez 
Bernie Dodge'a i Toma Marcha, dwóch nauczycieli z San Diego State 
University w USA 
 
Typowa struktura WebQuestu zawiera następujące części (podstrony): 

 Wprowadzenie  

 Zadanie  

 Proces  

 Źródła (zasoby)  

 Ewaluacja (kryteria ocen) 

 Konkluzja (podsumowanie) 
 
Struktura webquestu 

1. Temat (top) 
2.  Wprowadzenie (introduction) 
3.  Zadania (task) 
4.  Proces grupowy (process) 
5.  Źródła (resources) 
6.  Ewaluacja (evaluation)  
7.  Konkluzja (conclusion)                      Źródło : www.fotolia.com 

Dobrze zaprojektowane zadanie angażuje myślenie i twórcze działania 
ucznia.   
 
Typy zadań do wykorzystania w WQ:  

•  relacja (Retelling);  
•  kompilacja (Compilation);  
•  odkrywanie tajemnicy (Mystery);  
•  dziennikarstwo (Journalistic); 
•  projekt (Desing);  
•  wykonanie przedmiotu (Creative Product);  
•  osiąganie porozumienia (Consensus Building);  
•  perswazja (Persuasion);  
•  poznanie samego siebie (Self - Knowledge);  
•  analiza (Analitical);  
•  sąd (Judgment)  
•  projekt badawczy (Scientific).  
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RÓŻA DIAGNOSTYCZNA 
Metoda ta stosowana jest przy ocenianiu danego problemu, ułatwia 
analizę sytuacji. 
 
Przebieg: 
a) Nauczyciel przedstawia zagadnienie, które należy rozważyć i ocenić, 
następnie rysuje schemat róży diagnostycznej.  
b) Uczniowie wymieniają charakterystyczne cechy, z których wybierają  
4 najtrafniejsze i umieszczają je na schemacie róży diagnostycznej. 
c) Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy. Każda z nich zbiera wiadomości  
na temat jednej z wybranych zagadnień. Uczniowie mogą korzystać  
z 2 różnych źródeł informacji. 
d) Uczniowie prezentują i analizują rezultaty wykonanej pracy. 
 
SKRZYNKA PYTAŃ 
Metoda ta może być wykorzystywana podczas powtórzenia materiału. 
Wzmaga aktywność uczniów, pozwala ocenić tempo pracy uczniów. 
 
Przebieg: 
a) Nauczyciel przygotowuje karty z pytaniami, zadaniami oraz instrukcje 
dotyczące ich rozwiązania i prezentacji wyników. 
b) Gotowe karty nauczyciel umieszcza w pudełku. 

Kreatywnośd

Używanie wiedzy

Internalizacja wiedzy

Selekcja informacji

Wyszukiwanie informacji
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c) Uczniowie podchodzą do skrzynki pytań i losują karty. 
d) Następnie wykonują zadania zgodnie z instrukcją. 
e) Kontrola i ocena wykonania poszczególnych zadań. 
 
 LINIA CZASU 
To metoda wizualnego przedstawiania problemu, który można 
przedstawić chronologicznie (np. zmiany pogody ostatniego tygodnia). 
 
Jest również metodą wizualnego przedstawienia problemu, ukazującą 
linearnie następstwo czasowe. Jest to dobra metoda chronologicznego 
przedstawienia zdarzeń. Można stosować tę metodę z powodzeniem  
w nauce wielu przedmiotów: zawodowych, historii, biologii, geografii, 
języka polskiego. 

 
 
TECHNIKA „MÓWIĄCEJ ŚCIANY” 
Jest to również metoda ewaluacyjna. 
Na kartonie lub arkuszu papieru pisze się niedokończone zdania, np.  
W szkole lubię .......... Uczniowie uzupełniają zdania na karteczkach  
i przyklejają na arkuszach. 
 
DEBATA „ZA I PRZECIW” 
Uczniowie w dwóch przeciwstawnych grupach prezentują argumenty. 
Zapisują je na dwóch kartonach.  
Metoda ta pozwala na łatwiejsze podjęcie decyzji oraz spojrzenie na ten 
sam problem z różnych punktów widzenia. 
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Przebieg: 
a) Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy. 
b) Jedna grupa przygotowuje argumenty „za”, druga „przeciw”. 
c) Reprezentanci przedstawiają pracę grupy. 
d) Celem pracy grupy jest zgromadzenie takich argumentów, które 
przekonują o słuszności poglądu a tym samym ułatwiają podejmowanie 
decyzji w działaniu. 
 
GAZETA 

• metoda może być wykorzystana w sytuacji, gdy uczniowie  
nie wykazują zainteresowania przedmiotem, problemem; tworzenie 
gazety ma podnieść motywację do nauki; 

• metoda przygotowująca do publicznych wystąpień, prezentacji 
własnego punktu widzenia; 

• poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji  
z różnych źródeł, posługiwanie się technologią informacyjną; 

• stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce; 
• rozwijanie sprawności umysłowych oraz zainteresowań. 

 
NAUCZYCIEL: 

• nadzoruje pracę uczniów; 
• ustala warunki (każdy tekst w gazecie powinien być tekstem 

autorskim); 
• określa kryteria oceny: wybór tematu, oryginalność, dokładność, 

wiedza, poprawność językowa, dobór słownictwa; 
UCZEŃ: 

• ustala tematykę gazety; 
• poszukuje informacji w różnych źródłach; 
• porządkuje zdobyte materiały; 
• jest odpowiedzialny za własne działanie; 

GAZETA – kiedy zastosować metodę? 
• wprowadzając nowy materiał; 
• w przypadku powtórzenia i rozszerzenia wiadomości. 

 
Uczniowie muszą mieć określony czas na wykonanie gazety. Gazetę 
tworzą w swoim czasie wolnym. 
 
 GWIAZDA  PYTAŃ 
To najprostsza technika planowania zmian, której istota polega  
na szukaniu odpowiedzi na pytania: 
 Kto?  
 Gdzie?  
 Co? 
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 Po co? 
 Jak?  
 Kiedy? 

Każde z tych pytań ma inny ciężar gatunkowy.  
 
Podstawowe pytanie: 
 -Po co? - uzasadnienie tego, co chcemy zmienić. 
 
Pozostałe pytania są jego konsekwencją: 

 Co trzeba zmienić? 

 Kiedy należy to zmienić? 

 Jak należy to zrobić? 

 Gdzie? 

 Kto ma to zrobić? 
 

Przebieg: 
a) Nauczyciel rozdaje kartki i prosi, aby każdy uczeń obrysował swoją 
pięść, a w powstałą chmurkę wpisał miejsce, gdzie chciałby pojechać  
na wycieczkę. 
b) Uczniowie dobierają się w grupy tak, aby każde z nich wybierało się  
w inne miejsce. 
c) Nauczyciel rozdaje plansze „Zaplanowane wycieczki do wybranego 
miejsca” wg techniki „gwiazda pytań”. 
d) Uczniowie poszukują odpowiedzi, przedstawiają plakaty. 
 
Uczestnicy pracują w grupach na plakatach z pytaniem np.: „Gdzie 
pojedziemy na wycieczkę?". Zadaniem grup jest zaprojektowanie 
wycieczki do wybranego miejsca za pomocą „gwiazdy pytań". Pytania 
typu: - „Po co (dlaczego) chcą tam pojechać?; Kto i za co będzie 
odpowiedzialny?;  
Gdzie (dokąd) pojadą?; Jak to zrobią?; Co będą tam robili?; Kiedy 
wyjazd?". Grupy wyszukują odpowiedzi na te pytania i zapisują je na 
plakatach, po czym jedna osoba z każdej grupy prezentuje powstały plan 
wycieczki.  
 
Przebieg  
1. Podział klasy na zespoły według kolorów (zielony, żółty, czerwony, 
różowy, niebieski, pomarańczowy). Utworzone grupy zastanawiają się, 
dlaczego wybrały ten kolor i czy wybrany kolor można nazwać 
wiosennym.  

2. Ustalenie ról w zespole poprzez losowanie numerków. Do każdego 
numerku dołączony jest opis zadania: jeden to strażnik czasu dwa  
to osoba, która otrzymuje i przekazuje materiały od nauczyciela grupie 
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trzy to osoba, która zachęca kolegów do pracy i pomaga cztery  
to sekretarz pięć to sprawozdawca.  

3. Zespoły otrzymują planszę z ilustracją Gwiazdy pytań. Nauczyciel 
objaśnia, że zada-nie polega na udzieleniu odpowiedzi na postawione 
pytania i zapisanie ich na otrzymanej planszy. (Czas realizacji to około 
trzydziestu minut, może ulec zmianie w zależności od potrzeb).  

4. Po wykonaniu pracy zespoły prezentują swoje prace.  

5. Uczniowie na podstawie techniki metkowania wybierają najbardziej 
atrakcyjną propozycję do realizacji.  

 
Technika metkowania polega na tym, że każdy uczeń otrzymuje 
samoprzylepną karteczkę i przykleja ją pod wybranym przez siebie 
plakatem - nie głosujemy na swoje prace.  
Po zakończeniu metkowania zliczamy liczbę metek przy każdej pracy. 
Realizujemy propozycję, która otrzymała najwięcej głosów. 
 
GRAFFITI 
Metoda ta kształci twórcze myślenie w atmosferze dobrej zabawy. 
Umożliwia twórcze rozwiązywanie problemów. Można ją wykorzystać  
na wiele różnych sposobów. Stwarza uczniowi możliwość dzielenia się 
własnymi pomysłami. 
 
Przebieg: 

1. Nauczyciel dzieli klasę na grupy. 
2. Określa czas pracy. 
3. Każda grupa otrzymuje plakat z rozpoczętym opowiadaniem 

(zdaniem). 
4. Uczniowie dopisują ciąg dalszy wydarzeń. 
5. Po upływie wyznaczonego czasu przekazują plakat następnej 

grupie. 
6. Plakaty krążą od grupy do grupy zgodnie ze wskazówkami zegara. 
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7. Zadanie kończy się w momencie, kiedy plakat wróci do grupy 
macierzystej. 

8. Uczniowie wieszają plakaty i odczytują opowiadanie. 
 
RUNDA BEZ PRZYMUSU  
Doskonała metoda nadająca się na powtórzenie wiadomości przy końcu 
zajęć lub też przypomnienie wiadomości już znanych na początku nowej 
lekcji.  
 
Uczeń może, ale nie musi dokończyć zdanie: 

 „Na dzisiejszej lekcji dowiedziałem się, że…” 

 „Zaskoczyło mnie, że….” 

 „Nie wiedziałem, że…” 

 „Okazało się, że…”, itp. 
 
KOSTKA PAMIĘCI 
Metoda uczy uczniów samodzielnego przygotowywania materiałów 
ułatwiających uczenie się.  
 
Przebieg: 
Nauczyciel tworzy kostkę sześcienną, na której w zależności od potrzeb 
umieszcza wzory, słowa, figury geometryczne itp.  
Dzielimy klasę na grupy. Każdy członek grupy podchodzi do kostki  
i rzuca nią. Wyrzucone słowo zapisane na ścianie kostki zapamiętuje, 
wraca do grupy i wspólnie piszą 2 prawdziwe twierdzenia o tym „czymś”.  
Np. wyrzucone słowo to „kwadrat”; twierdzenie uczniów:  
„Wzór na pole kwadratu o boku a to …”.  
Wygrywa ta grupa, która w danym czasie zapisze jak najwięcej 
prawdziwych twierdzeń.  
 
METODA KARTY DYDAKTYCZNEJ 
Służy indywidualizowaniu nauczania i uczenia się, dostosowaniu tempa 
pracy i stopnia trudności do możliwości uczącego się.  
Może być stosowana w każdej sytuacji dydaktycznej, na dowolnej 
jednostce dydaktycznej.  
 
Przebieg:  
Nauczyciel opracowuje karty dydaktyczne. Zawiera w niej informacje 
dotyczące tematu, streszczenia wiedzy, przykłady, zadania; udziela 
wskazówek i  tak rozmawia poprzez kartę  z uczniem, być dać szansę 
uczniom samodzielnie rozwiązać zadania. Tak przygotowane karty 
rozdaje uczniom, którzy podejmują pracę indywidualną.  
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METODY  TELEWIZYJNE 
Nauczyciel wzoruje się na znanych uczniom programach telewizyjnych, 
np. "Decyzja należy do ciebie", "Jeden z dziesięciu". 
 
BEZLUDNA WYSPA  
Metoda efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, 
budowania więzi między-ludzkich, podejmowania indywidualnych  
i grupowych decyzji.  
 
Cele: Uczniowie zastanawiają się nad swoją rolą w grupie. Uzmysławiają 
sobie, jak ważna jest grupa dla nich. Uczą się podejmowania decyzji.  
Nauczyciel opowiada uczniom następującą historię: Rozbił się okręt. 
Jesteście rozbitkami, którzy uratowali się. Morze wyrzuciło Was  
na bezludną wyspę. Pantomimicznie, posługując się tylko gestami  
i mimiką (bez słów) macie zorganizować sobie życie na tej wyspie.  
Od czasu do czasu nauczyciel podaje hasła: zapada zmrok, wstaje 
dzień, minęły trzy miesiące, itp. Ćwiczenie kończy się odpłynięciem 
rozbitków z bezludnej wyspy. Po zakończeniu ćwiczenia nauczyciel 
rozmawia z uczniami o strukturze grupy (jakie podjęto role, co się 
wydarzyło w grupie). Pantomima zmusza do szczególnej ekspresji uczuć 
i potrzeb, uwrażliwia na znaczenie komunikacji niewerbalnej. Pozwala  
na zaakcentowanie pozycji w grupie osobom nieśmiałym, mającym 
trudności w wypowiadaniu się.  
 
CZYTANIE WEDŁUG "5 KROKÓW"  
Metoda poszukiwania, porządkowanie i wykorzystywania informacji  
z różnych źródeł. Nauczyciel przygotowuje nowy test, który zainteresuje 
ucznia (nie tylko na języku polskim).  

 Uczniowie pracują indywidualnie, ewentualnie w parach, 
według następujących kroków:  

 pobieżne przejrzenie tekstu  

 postawienie pytań,  

 dokładne czytanie,  

 streszczenie poszczególnych części,  

 powtórzenie treści lub przeczytanie całego tekstu.  
 
Metoda zachęca do systematycznych ćwiczeń w czytaniu. Nastawia 
pozytywnie uczniów do czytania; jest przydatna do pracy indywidualnej  
w domu.  
Może być wykorzystana w każdej grupie wiekowej; teksty należy  
do dostosować do możliwości intelektualnych uczniów (zróżnicować  
do uczniów zdolniejszych i słabszych, bez oficjalnego informowania  
o tym na forum klasy).  
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METODY EWALUACYJNE – wykorzystywane są do oceny pracy 
własnej, grupy lub zajęć. Uczeń uczy się w sposób wizualny dokonać 
oceny za pomocą umówionego znaku.  
 
PRZYKŁADY: RYBI SZKIELET – na narysowanym szkielecie 
umieszczamy napisy: atmosfera pracy, wiedza jaką wynoszę z zajęć, 
prowadzący, uczestnicy zajęć itp. Zadaniem uczniów jest postawienie + 
albo - ,lub przyklejenie buzi wesołej albo smutnej, obok ocenianej 
kategorii. 
 
TARCZA STRZELECKA – Tu uczniowie zaznaczają na tarczy strzałę, 
im bliżej środka tym więcej punktów, czyli zajęcia się bardziej podobały.  
 
KOSZ I WALIZKA – uczniowie otrzymują dwa rysunki, kosz i walizkę. 
Zadaniem uczniów jest zapisanie na walizce to, co im się na zajęciach 
podobało, co chciałyby ze sobą zabrać. Na koszu natomiast zapisują to, 
co sprawiło im przykrość, lub się nie podobało.  
 
HAKI PAMIĘCIOWE  
To osobiste historyjki obrazkowe, które tworzymy na papierze  
lub mentalnej tablicy „w głowie” i właśnie wtedy możemy wzbogacać  
je o dźwięk i ruch.  
 
KOSZ I WALIZKA  
Symbolika jest wyrazista: kosz oznacza rzeczy zbędne lub niedoskonałe, 
walizka – to, co jest na tyle ważne i potrzebne, że zabieramy ze sobą. 
 
Materiały:  
 
1. Dwie plansze – jedna z narysowanym koszem, druga – z walizką.  

2. Kartki samoprzylepne w dwóch kolorach (np. żółtym i niebieskim) –  
po kilka dla każdego ucznia.  
 
Sposób przeprowadzenia:  
1. Zawieś obie plansze i wyjaśnij znaczenie rysunków.  

2. Rozdaj uczniom kartki w dwóch kolorach. Na żółtym niech zapiszą to, 
co wynoszą z zajęć, czyli ,,zabierają ze sobą”, na niebieskich –  
co zostawiają, bo uważają za nie-potrzebne.  

3. Uczniowie przykleją kartki na planszach.  

4. Odczytać można wspólnie z uczniami lub po ich wyjściu.  
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Ta metodą można również oceniać zagadnienia związane z omawianą 
lekturą ( np. postępowanie postaci literackiej) lub też gromadzić materiał 
do recenzji książki, filmu itp. 
 

 
 
Cel pracy młodzieży; - wyposażenie szkoły w pomoce naukowe. 
 
METODA TRÓJKĄTA  
Jest to metoda umożliwiająca twórcze rozwiązywanie problemów. Trójkąt 
odwrócony wierzchołkiem do dołu symbolizuje problem. Trójkąt 
podtrzymywany jest przez przyczyny (z lewej strony) i sposoby usunięcia 
przyczyn (z prawej strony). Przebieg: Nauczyciel formułuje problem  
do rozwiązania. Następnie rozdaje uczniom po dwie kolorowe kartki. 
Uczniowie na jednej kartce wpisują wszystko to, co pomaga, a na drugiej 
to, co przeszkadza w rozwiązaniu problemu. Uczniowie odczytują swoje 
propozycje. Nauczyciel zapisuje na tablicy tylko te przyczyny,  
które przeszkadzają rozwiązać problem. Każdy uczeń przyczepia  
do tablicy cenę sklepową (karteczkę samoprzylepną lub magnes)  
przy przyczynie, jego zdaniem najistotniejszej.  
Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy i każdej daje jeden plakat  
z narysowanym trójkątem. Uczniowie wpisują w trójkąt jedną z trzech 
przyczyn, które otrzymały największą liczbę punktów. Grupy 
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zastanawiają się nad głównymi przyczynami, podtrzymującymi problem  
i zapisują je na podporach trójkąta z lewej strony.  
Uczniowie zastanawiają się, w jaki sposób usunąć przyczyny 
podtrzymujące problem i wpisują swoje propozycje na podporach 
trójkąta z prawej strony. Sprawozdawcy grup przedstawiają problemy  
i sposoby ich rozwiązania. 
 

 
 
METODA JIGSAW (UKŁADANKA)  
Metoda JIGSAW (z ang. układanka) jest przykładem uczenia się  
we współpracy. Ma charakter uniwersalny i może być stosowana  
na różnych przedmiotach. Wykorzystuje się ją wtedy, gdy uczniowie 
mają do przyswojenia pewną partię materiału, którą da się podzielić  
na spójne fragmenty. Stanowią one elementy, jakby puzzle, tworzące 
całą układankę. Każdy uczeń w klasie ma opanować całość wiedzy.  
 

Praca na lekcji przebiega w 
IV etapach. I etap Dzielimy 
klasę na zespoły 3-, 5-
osobowe (w zależności od 
tego, z ilu fragmentów składa 
się materiał). Każdy członek 
grupy otrzymuje swoją część 
do opanowania, a grupa ma 
razem całość materiału (a + 
b + c + d). W pozostałych 
zespołach jest tak samo. 
Grupa 1  
 
 

Grupa 2  Grupa 3  

 
 
 
 



159 

 

PIRAMIDA PRIORYTETÓW  
Przypomina piramidę. Podstawowym jej celem jest ułożenie listy 
priorytetów według ustalonych wcześniej kryteriów. Zachęca do dyskusji 
oraz osiągania porozumienia drogą negocjacji i kompromisu.  
Podział uczniów na 3 grupy. Każda grupa opracowuje inne zagadnienie: 
I grupa zajmuje się pracą policji, II grupa - pracą pogotowia 
ratunkowego, III grupa - pracą straży pożarnej. Grupy otrzymują plansze 
z piramidą oraz kartki z wcześniej zapisanymi propozycjami w formie 
haseł. Uczniowie w grupach ustalają, które hasło ma być umieszczone 
na szczycie piramidy, mniej ważne coraz niżej. Na koniec grupy 
prezentują swoje piramidy (plakaty), uzasadniają swój wybór.  

 
 
POKER KRYTERIALNY  
Poker kryterialny jest grą dydaktyczną, która może być wykorzystana 
jako wprowadzenie do tematu lekcji, ustalenie ważności kryteriów  
lub na lekcjach podsumowujących i utrwalających wiadomości. Do gry 
potrzebne są plansze i zestawy kart z wypisanymi hasłami dotyczącymi 
określonego zagadnienia. Przebieg: Nauczyciel dzieli klasę na grupy. 
Ustala reguły gry. Jeden z uczniów rozdaje karty graczom w grupie. 
Rozpoczynający grę wybiera ze swojego zestawu kartę z hasłem, które 
według niego jest najważniejsze, i kładzie ją na polu z kryteriami 
pierwszorzędnymi. Kolejni uczniowie postępują tak samo.  
W trakcie gry może nastąpić wymiana kart na poszczególnych polach – 
decyzję o zmianie karty podejmuje cała grupa.  
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Karta, którą usunięto z planszy, wraca do właściciela. Wygrywa uczeń, 
który jako pierwszy umieści swoje karty na planszy. Przedstawiciele grup 
prezentują swoje plansze. Odczytują kryteria, które uznali za pierwszo-
rzędne, i uzasadniają swój wybór. Nauczyciel lub uczeń zapisuje kryteria 
pierwszorzędne na tablicy. Plansza do gry może mieć tylko dwa pola: 
kryteria pierwszo i kryteria drugorzędne.  

 
 
PLANOWANIE Z PRZYSZŁOŚCI  
Jest metodą prostą i łatwą do stosowania w praktyce. Punktem wyjścia 
jest stworzenie realistycznej wizji. Następnie należy cofnąć się  
do teraźniejszości. Mogą stosować ją dorośli np. do planowania pracy 
oraz dzieci np. planując wycieczkę, a nauczyciel razem z dziećmi może 
zaplanować np. rok szkolny.  
Procedura planowania przewiduje następujące etapy:  
Stworzenie wizji tego, co chcemy osiągnąć, określonej w formie 
dokonanej. Patrząc z przyszłości, określenie terminów działań, jakie 
należy wykonać, by uzyskać zamierzone rezultaty.  

Określenie czynności szczegółowych.  

Określenie zasobów niezbędnych do wykonania czynności 
szczegółowych.  
 
PRZYKŁAD  
 
TEMAT : Będę uczniem technikum 
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Materiały: Arkusz papieru, Pisaki, Ilustracje przedstawiające różne 
sytuacje z życia ucznia (Załącznik nr 1), klej  
 
Przebieg  
1. Wyobrażenie celu – wizerunek ucznia.  

2. Powrót do teraźniejszości – jest wrzesień, początek roku, przed nami 
rok wspólnej zabawy i pracy. Po roku staniemy się uczniami. Co nas 
czeka w tym roku szkolnym? Jakie umiejętności zdobędziemy?  

3. Projektowanie na plakacie działań na cały rok.  

 
Źródło: www.fotolia.com 

4. Wybieranie z rozsypanki obrazkowej ilustracji, które przedstawiają 
sześciolatka w działaniu, wykonującego różne czynności, nabywającego 
umiejętności.  
5. Akceptacja grupy.  

6. Przyklejanie ilustracji.  

7. Zawieszenie planu w widocznym miejscu.  

8. Konsekwentne jego realizowanie.  
 
Uwagi i sugestie  
Planować można w grupie, w zespole lub indywidualnie.  

Uczniowie mają wizję tego, co będą robiły przez cały rok szkolny. 
Planować można wiele innych działań, np. zorganizowanie balu, 
wycieczki. Cechą planu jest elastyczność, a więc można wprowadzać 
pewne zmiany i modyfikacje, których wcześniej nie przewidzieliśmy, 
należy jednak konsekwentnie go realizować, mając na uwadze 
osiągnięcie celu.  
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TECHNIKA NIEDOKOŃCZONYCH ZDAŃ  
Technika ta rozwija umiejętność samodzielnego wypowiadania się  
i kojarzenia. Polega na uzupełnianiu przez uczniów niedokończonych 
zdań wcześniej przygotowanych przez nauczyciela np.  

•  Najbardziej jestem szczęśliwy(a) wtedy, gdy ...... .  
•  W mojej klasie najbardziej podoba mi się ........... .  
•  Najchętniej lubię robić ......................................  

 
PROCEDURA U  
To metoda dyskusyjna, której celem jest dokonanie analizy, oceny  
i opisu istniejącego stanu rzeczywistego oraz opisu możliwości 
wprowadzania zmian. Droga, jaką pokonują uczniowie od startu do mety, 
przypomina kształtem literę U ( stąd nazwa metody). 
 
PORTFOLIO  
Jest to metoda polegająca na zbieraniu do teczek materiałów na temat 
wybrany przez uczniów lub podany przez nauczyciela. Wymaga 
systematycznego zbierania i porządkowania zdobytych informacji. 
Umożliwia planowanie, organizowanie i oceniania własnego uczenia się. 
 
DIAMENTOWE USZEREGOWANIE  
Jest techniką znaną pod nazwą ,,karo”. Układ priorytetów przypomina 
kształt ,,diamentu” lub ,,karo”. Struktura tejże pozycji zmusza grupę  
do współpracy, zachęca do podejmowania decyzji oraz osiągania 
porozumienia drogą negocjacji i kompromisu.  
Nauczyciel może podać listę priorytetów lub może wypracować je grupa. 
Klasę dzielimy na 5-osobowe grupy. Każdej grupie rozdajemy w kopercie 
9 kart z twierdzeniami, cechami czy zasadami. Zadaniem 
poszczególnych grup jest przedyskutowanie po-szczególnych zasad  
i uzgodnienie ich ważności. Po uzgodnieniu szeregują według podanego 
przez nauczyciela wzoru, czyli zasada najważniejsza, zasady ważne, 
mniej ważne i najmniej ważne. Po upływie wyznaczonego czasu  
na przygotowanie przedstawiciele poszczególnych grup przedstawiają 
zasady według ważności i uzasadniają ich wybór. Można pozwolić 
młodzieży na porównanie poszczególnych decyzji grupowych.  
 
TARGOWISKO TEMATÓW 
 
1. Proponujemy tematy. 
2. Rozważamy zgłoszone. 
3. Dodajemy kolejne. 
Uwaga!  Osoba, która zaproponowała temat nie będzie musiała 
pracować w grupie, która ten temat wybierze. 
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ZAKŁÓCENIA NA LINII, CZYLI GŁUCHY TELEFON 
Przebieg: wszyscy uczestnicy ćwiczenia (łącznie z trenerem) siadają  
w kręgu. Trener przekazuje osobie siedzącej po lewej stronie 
komunikat……………….. 
W końcowej części ćwiczenia możliwe jest podjęcie grupowej dyskusji,  
w trakcie której poruszone zostaną takie zagadnienia jak:  
1. bariery komunikacyjne, na jakie natrafili uczestnicy w trakcie realizacji 
ćwiczenia;  
2. bariery komunikacyjne, z jakimi mają do czynienia uczestnicy 
ćwiczenia w życiu codziennym;  
3. sposoby przeciwdziałania poszczególnym barierom komunikacyjnym.  
 
NAUCZANIE PRZEZ DOCIEKANIE  
Dociekanie naukowe to intencjonalny proces polegający  
na diagnozowaniu problemów, dokonywaniu krytycznej analizy 
eksperymentów i znajdywaniu alternatywnych rozwiązań, planowaniu 
badań, sprawdzaniu hipotez, poszukiwaniu informacji, konstruowaniu 
modeli, dyskusji z kolegami oraz formułowaniu spójnych argumentów. 
 
MASZYNA 
Cele: ćwiczenie pracy w grupie, stymulowania przebiegu powstawania 
ról grupowych w zespole oraz umiejętności kreatywnego myślenia.  
Przebieg: nauczyciel dzieli grupę na 4–5 zespołów. Każdy z zespołów 
ma zaprojektować maszynę. „Materiałem budowlanym” będą sami 
uczniowie. Każdy zespół, kiedy wymyśli już swoją maszynę, będzie 
musiał zademonstrować jej działanie pozostałym grupom, tj. przedstawić 
je za pomocą układu ciał, gestów i ruchów. Członkowie poszczególnych 
zespołów nie mogą zdradzić innym uczestnikom nazwy swojej maszyny 
przed jej prezentacją. Pozostali uczniowie muszą odgadnąć, o jaką 
maszynę chodzi. 
Pytania do uczniów: 1. Co było najtrudniejsze podczas tego ćwiczenia?  
2. Kto zarządzał zespołem? 3. Czy zauważyliście podział ról w zespole 
podczas pracy nad wymyśleniem maszyny?  
 
TABLICA SUKCESU 
Metoda wzmacniania polegająca na „przyłapywaniu” uczniów  
na pozytywnych zachowaniach. Generalnie mamy tendencję  
do chwalenia innych za spektakularne wyczyny (wysokie miejsca  
w konkursach, olimpiadach, wyjątkową kreatywność …) Dużo rzadziej 
chwalimy za normę. A to właśnie tego typu wzmocnienia pozwalają  
na modelowanie pożądanych postaw.  
Zachęcam zatem do bycia czujnym podczas zajęć lekcyjnych  
i pozalekcyjnych poprzez skoncentrowanie uwagi na dodatnich 
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działaniach uczniów. Pozytywne wzmocnienie będzie polegało  
na werbalnym i pozawerbalnym zaakcentowaniu zaobserwowanych 
zachowań. Przydadzą się „sklerotki”, na których zapiszemy przychylny 
komunikat.  
Np.: „Aniu, przyszłaś dziś punktualnie na lekcję matematyki. Gratuluję!” 
„Piotrze, widziałem, że aktywnie dziś pracowałeś w swojej grupie. 
Trzymaj tak dalej.”  
Karteczki przylepiamy na „tablicy sukcesu” (tablica np. korkowa 
zatytułowana „tablicą sukcesu” – przydadzą się pinezki dla trwalszego 
utrzymania karteczki na miejscu).  
„Tablica sukcesu” może znajdować się w klasie/-ach, w pokoju 
nauczycielskim, korytarzu (w zależności od koncepcji nauczycieli). 
Działania można eksperymentalnie zacząć od jednej klasy, zwłaszcza 
tej, w której obserwujemy najwięcej problemów wychowawczych. 
Zachęcajmy innych nauczycieli do włączenia się w „eksperyment”  
i dyskutujmy nad jego przebiegiem. 
 
Facylitacja (ang. facilitate – umożliwiać, ułatwiać, udogadniać) działanie 
polegające na ułatwianiu procesu uczenia się, wspieraniu grupy  
w prowadzeniu dyskusji, wspomaganiu procesu podejmowania decyzji 
oraz ułatwianiu pracy nad rozwiązaniem problemu. 

Techniki facylitacyjne: 
1. Parafraza  

Parafraza to powtórzenie tego, co zrozumieliśmy z wypowiedzi 
rozmówcy. 

2. Zadawanie pytań 
Pytania to najważniejsze narzędzie w rękach badacza. Pozwalają 
zdobyć informacje, pomagają we wzajemnym zrozumieniu, 
umożliwiają poszukiwanie rozwiązań, przekształcanie 
jednostkowych doświadczeń uczestników w ogólniejsze wzory 
zachowań i modele wyjaśniające. 

3. Potwierdzenie  
Potwierdzenie to  okazanie uczestnikowi, że go słuchasz  
z zainteresowaniem i chcesz aby mówił dalej.   

4. Zachęcanie 
Zachęcanie to technika która pomaga uczestnikowi wyjaśnić  
i sprecyzować swoją wypowiedź.  
Pokazujesz, że jesteś zainteresowany tym co mówi i chcesz 
dowiedzieć się więcej, dokładniej. 

5. Lustrzane odbicie  
To technika polegająca na dokładnym odtworzeniu usłyszanej 
wypowiedzi. Niektóre osoby potrzebują  wiernego powtórzenia 
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swoich słów, by czuć się uważnie wysłuchane. Czasem potrzebna 
jest taka skrajna forma parafrazy, żeby zachować neutralność  
i wzbudzić zaufanie uczestnika. 

6. Równoważenie 
To technika dzięki której umożliwiasz wypowiedzenie poglądów  
i opinii dotychczas nieujawnionych. Dyskusja często przybiera 
kierunek nadany jej przez kilka pierwszych osób zabierających 
głos. Stosując równoważenie, trener pomaga grupie wyjść z tego 
ograniczenia. 

7. Tworzenie przestrzeni 
Tworzenie przestrzeni przesyła mało aktywnej osobie komunikat: 
„Jeśli nie chcesz mówić, to w porządku, ale jeśli chciałbyś coś 
powiedzieć, teraz masz okazję.” 

8. Udzielanie głosu 
Udzielanie głosu jest procedurą, która pomaga w sytuacjach,  
gdy wszyscy naraz chcą mówić. Udzielanie głosu sprawia,  
że każdy wie, kiedy przyjdzie jego kolej i będzie mógł się 
wypowiedzieć. 

9. Porządkowanie dyskusji  
Porządkowanie dyskusji oznacza kontrolowanie wielu wątków, 
które pojawiają się podczas dyskusji. Na przykład grupa rozmawia 
o możliwości zastosowania pracy zespołowej w tworzeniu strony 
internetowej. Dwie osoby rozmawiają o możliwościach 
technicznych, dwie o podziale ról, a ktoś inny o brakujących 
zasobach. W takiej sytuacji konieczne jest porządkowanie dyskusji, 
ponieważ każdy chce koncentruje się na istotnej dla niego kwestii.  
Stosuj parafrazę również w sytuacji, gdy masz poczucie, że nie 
wszyscy uczestnicy usłyszeli lub zrozumieli wypowiedź jednej  
z osób.  

10. Parking (zaakceptuj, zapisz i odłóż na później) 
 
METODY PRACY Z TEKSTEM: 

• metoda tekstu przewodniego; 
• metoda przekładu intersemiotycznego; 
• eksplikacja tekstu; 
• czytanie według „5 kroków”. 

 
Metoda tekstu przewodniego: 

• metoda kształcąca umiejętność analizy tekstu literackiego, 
publicystycznego, naukowego, historycznego…; 

• uczenie poszukiwania, porządkowania informacji; 
• twórczy sposób rozwiązywania problemów; 
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• nauczyciel przygotowuje uczniom zestaw do ćwiczeń: teksty 
przewodnie, pytania, zadania do tekstów, inne materiały 
pomocnicze; określa ramy czasowe i organizacyjne pracy ucznia; 

• uczeń samodzielnie wykonuje zadanie i prezentuje wyniki pracy. 
 

Faza  Zakres  Działania nauczyciela  Działania ucznia  

0. 
Czynności 
wstępne  

Przygotowuje 
formularze dla ucznia. 

   

1. Informacje  

1. Podaje temat zadania 
do wykonania, rozdaje 
arkusze tekstu 
prowadzącego, 
dostarcza 
dokumentacje do 
zadania, sprawdza 
poprawność odpowiedzi 
i przygotowanie do 
zajęć. 

2. Odpowiada na 
pytania sprawdzające 
przygotowanie do 
zajęć, zapoznaje się z 
dokumentacją 
zadania, zbiera 
informacje o zadaniu, 
wypełnia formularz. 

2. Planowanie  
Pomaga uczniom, gdy 
natrafiają na trudności. 

3. Przygotowuje plan 
działania,  
planuje czynności 
(kolejność), materiały, 
narzędzia organizację 
stanowiska pracy - 
wpisuje w formularz. 

3. Ustalenia  

4. Omawia z uczniem 
przedstawiony plan 
działania, wskazuje 
niedociągnięcia. 
Wydaje polecenie 
wykonania zadania w 
przypadku poprawności 
planowania. 

4. Przedstawia 
opracowany plan 
działania, uzupełnia 
ewentualne braki, 
Po akceptacji planu 
przez nauczyciela 
przystępuje do 
realizacji. 

4. Realizacja  

5. Czuwa nad 
prawidłowym 
przebiegiem ćwiczenia, 
zwraca uwagę na 
trudne czynności i bhp. 

5. Samodzielnie 
wykonuje ćwiczenia  
(bada, opracowuje, 
rozwiązuje). 
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5. Sprawdzenie  

6. Dokonuje kontroli i 
poprawności czynności i 
oceny z działań 
cząstkowych uczniów, 
(np. wypełnia arkusz 
kontroli jakości), wpisuje 
oceny w formularz tekst 
przewodniego. 

6. Kontroluje jakość i 
efekty w 
poszczególnych 
operacjach, 
czynnościach, 
poddaje ocenie innym 
uczniom, wzywa 
nauczyciela do oceny 
końcowej. 

6. Analiza 

7. Sprawdza 
wypełnienie arkusza 
tekstu prowadzącego, 
wspiera w wyrażaniu 
autorefleksji, dokonuje 
ostatecznej oceny 
zadania. 
8. Opracowuje arkusze 
pod katem ewaluacji 
zajęć. 

7. Analizuje cały 
przebieg ćwiczenia 
pod katem 
polepszenia jakości, 
skrócenia czasu 
wytwarzania, 
obniżenia kosztów. 

 
Metoda przekładu intersemiotycznego 

• pozwala włączyć w proces kształcenia inne kody przekazu (obraz 
malarski, karykatura, poezja, obraz filmowy…); 

• pozwala uczniowi wniknąć w strukturę dzieła; 
• daje możliwość przekładu całości lub fragmentu dzieła pisanego na 

inne znaki poprzez stworzenie słuchowiska, ćwiczeń dramowych, 
różnego rodzaju wizualizacji tekstu; 

Eksplikacja tekstu 
• metoda rozwijająca umiejętności analityczne i interpretacyjne 

ucznia; 
• uczy rozwiązywania problemów i wyciągania wniosków; 
• uczy analizy fragmentu tekstu w odniesieniu do całości tekstu; 
• uczy wnikliwego czytania; 
• uczy wykorzystania wiedzy; 

Czytanie według „5 kroków” 
• metoda zachęcająca do „systematycznego czytania”; 
• metoda ucząca poszukiwania, porządkowania  i wykorzystywania 

informacji; 
• nauczyciel podaje uczniowi kartę „5 kroków”, tj.: 
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1. Pobieżne przejrzenie tekstu (przejrzenie nagłówków, spisu treści, 
zwrócenie uwagi na strukturę tekstu…) 

2. Postawienie pytań do tekstu (zastanowienie się, na jakie pytania 
znajdziesz odpowiedź w tekście; postawienie tych pytań); 

3. Dokładne czytanie (uważne czytanie tekstu, przypomnienie pytań 
i celu czytania, przerwy w czytaniu na przemyślenia tego, co jest  
w tekście); 

4. Streszczenie poszczególnych części tekstu (streszczanie  
w kilku słowach fragmentów tekstu); 

5. Powtórzenie treści lub przeczytanie całego tekstu (powtórzenie 
najważniejszych informacji zawartych w tekście, zrobienie notatek) 

 
RÓŻA WIATRÓW 
Jest to metoda wizualna (również ewaluacyjna) nawiązująca do tzw. róży 
kompasowej – okrągłej tarczy z zaznaczonymi kierunkami świata. Na 
osiach umieszczamy nazwy wybranych aspektów/badań/ocen/tematów. 
Liczba osi jest dowolna i zależy od naszych potrzeb. Punkty  
na sąsiednich osiach możemy połączyć w różę wiatrów, później zrobić 
galerię ze wszystkich róż, obliczyć średnią z ocen uczestników, czy też 
pokolorować. 

 
Źródło: www.zawodowcy.org.pl 
 

Zapamiętaj: 
Każda metoda może być realizowana jako aktywizująca.  
Wszystko zależy od nauczyciela, który może określone reakcje 
ucznia wyzwolić lub zablokować.  
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INNOWACJE  PEDAGOGICZNE – CZYLI JAK UCZYĆ LEPIEJ. 

 

 „Każda innowacja jest zmianą, 

 lecz nie każda zmiana jest innowacją„ 

 

 Żyjąc w XXI wieku jesteśmy świadkami wielu i to radykalnych 

zmian zachodzących niemal w każdej dziedzinie życia. Dla nas, 

nauczycieli, szczególnie istotne są przeobrażenia dokonujące się  

we wszystkich sferach związanych z nauczaniem i wychowaniem. Coraz 

większe zainteresowanie budzą zagadnienia dotyczące twórczych 

możliwości intelektualnych człowieka. W związku z tym przed 

współczesną szkołą stoją nowe, bardziej skomplikowane zadania. 

Zmieniają się programy nauczania, które zarówno wśród nauczycieli,  

jak i rodziców wywoływały zawsze i w dalszym ciągu wywołują wiele 

dyskusji. Zmieniają się treści i cele kształcenia, a dotychczasowe metody 

pracy z młodzieżą nie zawsze dają zadowalając efekty.  

Już nie wystarcza wyposażyć ucznia w odpowiedni zasób wiedzy  

z różnych dziedzin życia, nie wystarcza bezmyślne przepisywanie 

ćwiczeń, czytanie tekstów oderwanych od otaczającej rzeczywistości, 

czy zapamiętywanie zawiłych reguł  i skomplikowanych twierdzeń.  

 Na współczesnej szkole spoczywa więc obowiązek podejmowania 

wciąż nowych przedsięwzięć, mogących sprostać nie tylko aktualnym 

społecznym oczekiwaniom, ale i zainteresowaniom dziecka. Sprostać 

temu zapewne może wprowadzenie niekonwencjonalnych form i metod 

pracy, zezwolenie uczniom na pewną swobodę działania, dokonywanie 

wyborów. Od szkoły wymaga się, by pamiętała o stwarzaniu swoim 

wychowankom klimatu bezpieczeństwa i poczucia godności, możliwości 

wszechstronnego i optymalnego rozwoju wszystkich dyspozycji 

poznawczych, w tym głównie zdolności twórczego myślenia. 

 Przemiany dokonujące się w polskiej oświacie stawiają nauczycieli 

wobec konieczności weryfikacji dotychczasowych sposobów nauczania 

i poszukiwania nowych niekonwencjonalnych metod.  
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 Kształcenie nauczycieli zawsze było procesem ciągłym,  

gdyż niezbędne stawało się systematyczne uzupełnianie wiedzy  

i umiejętności pod kątem stale zmieniających się potrzeb. Należy 

zauważyć, iż wiedza  i umiejętności zdobyte w czasie studiów stają się 

dla nauczyciela jedynie punktem wyjścia dla jego zmagań z pracą  

i wstępem do szeroko pojętego samokształcenia. Różne są drogi 

dochodzenia do własnych koncepcji innowacyjnych. Jednak nawet 

wtedy, kiedy nauczyciel stworzy swój model pracy, nie zawsze 

wprowadza go w życie. Pojawiają się wątpliwości, opory. Okazuje się,  

iż można ustalić pewne schematy myślenia większości osób, kiedy 

spotykają się z czymś nowym, nowatorskim. 

 Kształcenie zawodowe jest procesem złożonym, który tworzy  

i w którym uczestniczy wiele podmiotów. Podstawę do jego modelowania 

stanowi polityka oświatowa państwa. Istotny wpływ na jego kształt  

ma sytuacja gospodarcza i ekonomiczna w kraju. Wszystkie podmioty 

biorące udział w kształceniu zawodowym powinny mieć pełną wiedzę  

w zakresie jego organizacji, podstaw metodycznych i dydaktycznych,  

a także możliwości prawnych dotyczących wprowadzania wszelkich 

zmian.  

 Szczególną rolę w procesie tym pełnią nauczyciele kształcenia 

zawodowego, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. Są oni 

głównym ogniwem w kształtowaniu przyszłych pracowników, na co dzień 

obserwują funkcjonowanie systemu, widzą jego zalety i niedoskonałości. 

Rozwój technologiczny odnosi się nie tylko do zwiększenia znaczenia 

Internetu i popularności komputerów oraz urządzeń mobilnych 

(laptopów, tabletów, smartfonów), ale także widoczny jest  

w nowoczesnych rozwiązaniach edukacyjnych wspomagających 

organizację zajęć  w placówkach edukacyjnych. Przykładem takich 

środków może być tablica interaktywna czy dziennik elektroniczny. 

 Wprowadzenie do procesu nauczania innowacji pedagogicznej  

 w szkole lub placówce przez nauczyciela poprzedzone powinno być 

odpowiedzią na pytania: 

 Jakie są podstawowe założenia innowacji ? 

 Czy nauczyciel może sam zdecydować, co jest innowacją, czy też 

musi sięgać do określonych wymagań prawnych? 
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 Od czego zacząć wprowadzanie innowacji? 

 Czego dotyczy wprowadzona innowacja? 

 Jak wprowadzane są innowacje pedagogiczne? 

 Na co zwracać szczególną uwagę wprowadzając innowacje? 

 Dlaczego boimy się nawet korzystnych zmian? 

 

Źródło: www.Fotolia.com 

 Pojęcie innowacji ma wiele znaczeń i dlatego rozumiane jest 

dowolnie. W języku potocznym często kojarzone bywa z twórczością, 

nowatorstwem, zmianami, rozwiązaniami niekonwencjonalnymi. Każdy  

z tych terminów bliskoznacznych, mimo iż zawiera w sobie jakąś część 

prawdy o istocie pojęcia „innowacja”, jednakże nie definiuje go. 

„Stosownie do najbardziej rozpowszechnionych definicji innowacja 

oznacza wprowadzenie lub urzeczywistnienie zmian rozwojowych...”  

 Znaczenie słowa innowacja: z łacińskiego innovatio – nowość, 

rzecz nowo wprowadzona, niekonwencjonalna, nietradycyjna, 

odkrywcza, oryginalna, pionierska, prekursorska, nieszablonowa, 

awangardowa, postępowa, pomysłowa, świeża, śmiała, 

nieschematyczna, nowoczesna,  niesztampowa, rewolucyjna, 

niestereotypowa, reformistyczna,  ale też nowo wprowadzona. 

 W języku potocznym słowo innowacja kojarzone bywa z całym 

szeregiem terminów bliskoznacznych, jak: usprawnienie, ulepszenie, 

twórczość, nowatorstwo, modernizacja, rozwiązania 

niekonwencjonalne.  
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 Jak należy rozumieć pojęcie innowacji pedagogicznych ? 

Najczęściej akcentuje się, że kryterium doboru innowacji stanowi 

określona potrzeba pedagogiczna, a efektem innowacji powinno być 

polepszenie wyników działalności pedagogicznej. Kryterium nowości  

i oryginalności uznaje się niekiedy za podstawowe dla wyróżnienia 

innowacji spośród innych zmian . 

 

Definicje: 

Działalność nauczycieli i wychowawców, polegająca na ulepszaniu 

wzorów pracy dydaktycznej i wychowawczej przez własne pomysły 

racjonalizatorskie; mogą one dotyczyć treści, metod, środków oraz form 

organizacyjnych kształcenia i wychowania; nowatorstwo związane  

z żywo odczuwaną potrzebą podnoszenia na wyższy poziom 

kreatywności i doskonałości szkolnictwa różnych szczebli jest 

przedpolem twórczości pedagogicznej. 

   Nowy słownik pedagogiczny, Okoń W. Warszawa 1996 

 

W polskim systemie edukacyjnym przyjęto, że nowatorstwem 

pedagogicznym mogą być nowe rozwiązania programowe, 

organizacyjne lub metodyczne mające na celu poszerzenie  

lub modyfikację z zakresu realizowanych w szkole/placówce celów  

i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności 

działania szkoły. Innowacje mogą obejmować nauczanie jednego, kilku 

lub wszystkich przedmiotów; mogą dotyczyć całej szkoły lub jej części, 

czyli oddziałów, klas, grup.  

Uogólniając, nowatorstwo pedagogiczne należy wiązać ze złożoną 

działalnością innowacyjną nauczyciela, opartą na jego inwencji twórczej. 

  Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku  t. 3, Warszawa 2004 

Innowacje pedagogiczne (Józef Półturzycki na podst. R. Schultza) – 

wszelka zmiana w dziedzinie wychowania, wzbogacanie o nowe idee 

wartości praktyki pedagogicznej (adaptacja, asymilacja, rozwój, 

replikacja, postęp, nowatorstwo). 
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Innowacje pedagogiczne (A. Klim –Klimaszewska) -są to nowe wytwory 

materialne lub symboliczne mające na celu wprowadzenie do praktyki 

nieznanych dotychczas zmian o charakterze ulepszeń. Innowacja 

pedagogiczna polega na zmianie struktury całego systemu oświaty lub 

tylko niektórych jego składników. Dotyczą zarówno pracy nauczyciela jak 

i uczniów oraz treści programowych lub warunków pracy.. 

Innowacje pedagogiczne - odnosi się je do procesów tworzenia  

i przyswajania nowych rozwiązań oraz produktów składających się  

na ogół innowacyjnych doświadczeń z danej dziedziny. Są to zmiany 

typu rozwojowego powodujące wzbogacenie kultury o nowe wartości. 

Zdaniem R. Schulza powodują one przejście od stanu dobrego do stanu 

lepszego niosąc za sobą postęp. Są to składniki pedagogicznego 

doświadczenia. W literaturze naukowej podkreśla się znaczącą rolę 

nauczyciela w procesie wprowadza innowacji do rzeczywistości szkolnej. 

Rola ta wymaga wielostronnych kwalifikacji (umiejętności diagnozowania 

aktualnej sytuacji, uzasadnienia zmian wiedzy z dziedziny). 

Pojęcie innowacji jest pojęciem otwartym, w jego rodzinie znaczeń 
mieszczą się eksperymenty, reformy, zmiany. Wg klasyfikacji Kaplana 
można innowacje rozumieć, jako:  

• zmiany bliżej nieokreślone, 
• immanentną zmianę systemu, 
• zmianę naruszającą system. 
• zmianę ujmowaną w aspekcie teoretyczno – systemowym. 

Rodzaje innowacji pedagogicznych: 
• okazjonalne i systematyczne, 
• planowane/nieplanowane i ukierunkowane/nieukierunkowane, 
• postęp i regres. 

Innowacje pedagogiczne mogą dotyczyć: 
• systemu szkolnego – całości lub części (organizacji, metod), 
• środków pracy nauczycieli i form aktywności uczniów, 
• treści i celów edukacji, 
• uwarunkowań edukacyjnych. 

Kategorie innowacji pedagogicznych: 
• planowanie i organizacja reform oświatowych, 
• bieżące ulepszanie metod oświatowych, 
• zastosowanie w praktyce wyników badań naukowych, 
• działalność eksperymentatorska szkół i placówek oświatowych, 
• twórczość pedagogiczna nauczycieli. 
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Żródło:www.pl.fotolia.com 

W. Okoń  dzieli innowacje oświatowe, ze względu na treść, na: 
• programowe – dotyczą zmian lub modyfikacji programów 

kształcenia i wiążą się często ze zmianami systemu szkolnego 
wprowadzanymi przez władze oświatowe, 

• metodyczne – dotyczą doskonalenia metod nauczania,  
uczenia się i wychowania, i wiążą się bezpośrednio 
z warsztatem pracy nauczyciela, w tym również 
z  zastosowaniem środków dydaktycznych w  procesie 
nauczania (nowoczesna technologia kształcenia), 

• organizacyjne – dotyczą strony organizacyjnej procesu 
dydaktyczno- wychowawczego, organizacji życia szkoły   
i współpracy ze środowiskiem oraz organizacji zarządzania  
w oświacie, 

• ustrojowe – dotyczą modelu ustrojowego systemu oświatowo-  
wychowawczego i polegają na przebudowie ogniw tego 
systemu lub wprowadzeniu nowych zależności między nimi, 

• systemowe – dotyczą całości systemu edukacyjnego, czyli 
zarówno form ustrojowych, jak programu, metod i organizacji 
kształcenia i wychowania. 

 
Można też innowacje oświatowe podzielić ze względu na obszary 
zastosowań na: 

•   wychowawcze, 
•   dydaktyczne, 
•   dotyczące infrastruktury szkolnej, 
•   dotyczące zarządzania oświatą 

 
Uzasadnienie celowości oraz potrzeby wprowadzenia zmiany powinno 
opierać się na wcześniej zweryfikowanej teorii lub odpowiednich 
badaniach wskazujących na jej racjonalność, skutki, koszty i zagrożenia. 
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 Sens pedagogiczny innowacji wyznacza, nie tyle obszar nią objęty, 

lecz jej użyteczność z punktu widzenia ucznia.  

Podstawowe źródła inspiracji innowacyjnej są następujące : 

• niezadowolenie z rezultatów własnej pracy, 
• niedogodności wynikające z funkcjonowania szkoły lub placówki 

oświatowej, 
• narastanie niepokojących zjawisk w pracy szkoły / placówki 

oświatowej, 
• oczekiwania odbiorców usług edukacyjnych i chęć sprostania im, 
• aspiracje zawodowe, dążenie do ,,mistrzostwa osobistego", 
• chęć dotrzymania kroku zmianom zachodzącym w otoczeniu. 

Podział innowacji ze względu na stopień kreatywności : 

 nowatorskie - przynoszące radykalną zmianę, im wyższy stopień 

nowości , tym bardziej powinny być poparte wiedzą teoretyczną, 

 doskonalące - wzbogacające praktykę pedagogiczną o nowe 

elementy w odniesieniu do systemu bądź jego elementów. 

Podział innowacji ze względu na autorstwo:  

 adoptowane - przeniesienie na grunt praktyki szkolnej bądź 

placówki oświatowej rozwiązań zastosowanych przez innych, które 

są adekwatne do naszych potrzeb, 

 adaptowane - wykorzystanie doświadczeń innych osób ( instytucji) 

i zastosowanie ich do praktyki szkolnej lub innej placówki 

oświatowej po uprzednim przetworzeniu stosownie do potrzeb  

i możliwości własnych. 

Od czego zacząć wprowadzanie innowacji ? 
 

 Przemyślenie wszystkich powodów, analiza i ocena możliwości 
wdrożenia powinny być, punktem wyjściowym do podjęcia działań. 

 Każda innowacja jest zmianą, lecz nie każda zmiana jest innowacją. 
Innowacja powinna mieć jasno określony oczekiwany efekt, jaki 
można dzięki niej uzyskać, zawierać przemyślany harmonogram 
działań i czynności, zapewnione potrzebne zasoby, ludzi i środki 
oraz określony zestaw narzędzi do ewaluacji wprowadzonej zmiany. 
Wymaga  wiedzy, pomysłowości,  wytrwałości i zaangażowania. 

  Aby była skuteczna, musi być prosta i prowadzić do celu.  

 Zgodnie  z przepisami prawa innowacja powinna być zatwierdzona 
przez radę pedagogiczną, a decyzja dołączona do dokumentacji 
składanej przez dyrektora, organowi prowadzącemu i kuratorowi 
oświaty. 
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 Zgodnie z definicją innowacja pedagogiczna, to każde nowatorskie 
rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające  
na celu poprawę jakości pracy szkoły. Innowacje w codziennej praktyce 
edukacyjnej nauczyciel zwykle odnosi je do przepisów prawa, 
doszukując się potwierdzenia  stawianych w nich wymagań.  
 Z uwagi na to, że innowacje można podzielić na programowe, 
organizacyjne i metodyczne, a każda z nich ma inne cechy, już na 
początku należy dokładnie nazwać, w który rodzaj wpisują się 
wprowadzone zmiany.  
        Innowacje programowe najczęściej dotyczą  modyfikacji  
programu nauczania (bez naruszania podstawy programowej), realizacji 
programu autorskiego, integrowania nauczania wokół bloków 
edukacyjnych, wprowadzenia wewnątrzszkolnych zasada oceniania 
uczniów.  
 Innowacje organizacyjne obejmują struktury działań 
pedagogicznych, które polegają na zmianie liczby uczniów w klasie, 
wprowadzeniu zmiany czasu trwania lekcji, tworzeniu zespołów 
problemowych w szkole, prowadzeniu zajęć we współpracy z innym 
specjalistą, organizacji klasopracowni, form współpracy szkoły z innymi 
instytucjami w zakresie wspierania rozwoju uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Mogą obejmować  zmiany planu, zadań i ról 
ucznia i nauczyciela oraz relacji zachodzących między nimi. Ten rodzaj 
innowacji często występuje w obszarze zmian związanych  
z zarządzaniem zespołem pracowniczym lub klasowym, np. gdy 
wprowadzane są nowe techniki zarządzania, nowe formy kontroli  
i modele współpracy między instytucjami oświatowymi, nowe trendy 
pedagogiczne.   
 Innowacje metodyczne dotyczą najczęściej zmian w procesie 
nauczania-uczenia się w zakresie stosowania nowych metod i form 
pracy z uczniem, warsztatu pracy nauczyciela, prezentacji materiału, 
utrwalania lub sprawdzania wiadomości i umiejętności, sposobu 
sprawdzania efektywności nauczania oraz kontroli osiągnięć uczniów. 
Mogą odnosić się także do zakresu programu nauczania, technik 
dydaktycznych, do nowych treści, stylów uczenia i nauczania. Metodyka 
pracy zarówno nauczyciela, jak i ucznia ma różny zasięg przeobrażeń. 
Ten rodzaj innowacji nauczyciele najczęściej podają jako przykład zmian  
i unowocześniania swoich zajęć. 
 Wprowadzane zmiany mogą obejmować wszystkie lub wybrane 
zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział  lub grupę.  
Nadrzędnym celem innowacji powinna być poprawa jakości pracy, 
osiąganie wysokich wyników w nauczaniu.  
Podstawowym wymogiem jaki stawia się przed innowacjami, jest 
potwierdzenie, że gwarantują realizację zadań szkoły. 
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 Nauczyciel proponujący innowacje powinien w tej sytuacji odnieść  
się do podstawy programowej danego przedmiotu, określić 
przewidywane osiągnięcia, wiedzę i umiejętności uczniów uzyskane 
poprzez wprowadzenie nowych treści do programu nauczania, odnieść 
się do przewidywanych sposobów realizacji nowych treści oraz 
zakładanych sposobów oceniania wiedzy i umiejętności uczniów.  
Wprowadzanym innowacjom powinna towarzyszyć ewaluacja. Należy  
więc zacząć od:  ustalenia, jakie informacje  będą zbierane, określenia 
źródeł informacji na temat  wdrażania innowacji i jej skutków, podjęcia 
decyzji jakie narzędzia i procedury zostaną wykorzystane do zbierania 
danych oraz określenia  takich szczegółów, jak: kto, kiedy i w jakiej 
formie opracuje wyniki ewaluacji oraz jak zostaną one wykorzystane.  
 W zależności od zasięgu wprowadzonej zmiany warunki  
te zapewnia nauczyciel, cała rada pedagogiczna lub szkoła. 
Co przeszkadza w twórczym myśleniu ?  

Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Jednak najczęściej 
padają następujące stwierdzenia: 

• Nigdy tego jeszcze nie robiliśmy, to nie może działać. 
• Może to ładnie wygląda na papierze, ale w rzeczywistości… 
• Co pomyślą inni nauczyciele? To jest zbyt nowatorskie. 
• Może wrócimy do tego przy innej okazji. 
• Nie mamy dość siły przebicia. Nie stać nas na to. 
• Mamy w tej chwili zbyt dużo innej pracy. 
• Bądźmy realistami, to się u nas nie sprawdzi. 
• To nie nasza sprawa, nie odpowiadamy za to. 
• To nie należy do naszych obowiązków. To oznacza więcej pracy. 
• Zawsze sobie radziliśmy bez tych nowości. 
• Nikt mnie nie będzie uczył co mam robić. 

  
Źródło :Własne www.ckp-pleszew.pl 

 „Drogę trzeba zobaczyć, nim się na nią wstąpi”. (Przysłowie chińskie) 
  Za: J. Ochenduszko, „Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela”,  Bydgoszcz 1997 
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PROCEDURA ZGŁOSZENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ  
  
Podstawa prawna 
• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej           
i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. Nr 
56, poz. 506, z późn. zm.)  
• Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności 
innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia 
działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły  
i placówki. 
 
Zgłoszenie innowacji pedagogicznej przez dyrektora szkoły/placówki 
 
I. Ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu, z zakładki: 
eksperymenty i innowacje pedagogiczne należy pobrać kartę zgłoszenia 
innowacji pedagogicznej. 
  II. Do wypełnionej karty zgłoszenia innowacji pedagogicznej należy 
dołączyć: 
1) uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji 
pedagogicznej (która może być podjęta po uzyskaniu zgody nauczycieli, 
którzy będą uczestniczyć w innowacji, opinii rady szkoły, pisemnej zgody 
autorów lub zespołu autorskiego - § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3) 
2) opis zasad innowacji, 
3) opinię rady szkoły/placówki,  
4) zgodę autora lub zespołu autorskiego na prowadzenie innowacji. 
III. Zgromadzoną dokumentację dyrektor szkoły/placówki przekazuje 
do Kuratorium Oświaty.  
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KARTA ZGŁOSZENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

Podstawa prawna  

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późn.  zm.) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej 
i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki 
 

Nazwa szkoły/placówki 

(jeżeli szkoła funkcjonuje w Zespole – proszę 

podać nazwę Zespołu i nazwę szkoły) 

 

 

Adres szkoły/placówki  

Gmina  

Powiat  

Typ szkoły  

Telefon  

Powiat Strona internetowa szkoły/link 

do innowacji 

 

Imię i nazwisko dyrektora 

szkoły/placówki 

 

Tytuł innowacji  

Rodzaj innowacji        (programowa, 

metodyczna,  organizacyjna) §1  pkt 1 

 

Autorzy innowacji  

Pisemna zgoda autorów na 

prowadzenie innowacji  (załącznik) 

§4 ust. 2  pkt 3 

 

Zgoda z dnia……………………………… 

Etap edukacyjny:  

- etap IV – szkoły ponadgimnazjalne 

 

Forma zajęć 

innowacyjnych (obowiązkowe/ 

nieobowiązkowe)  §2 ust. 1 
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Uchwała rady pedagogicznej  

(załącznik) §4 ust. 3 

         Uchwała RP ..............  Nr .......   z dnia 

............................................................   

 w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej 

....................................... 

Spodziewane efekty,                 z 

uwzględnieniem nowatorstwa* 

* tj. uzasadnienie potrzeby zmian, założenia, na czym 
polega nowatorski charakter, realizacja, spodziewane 
efekty, zasady  i sposoby ewaluacji 

Cel ogólny innowacji  

Opis zasad innowacji 

(załącznik) §4 ust. 3     

 

Planowany termin realizacji  

Uwaga: Przed ponownym wdrożeniem innowacji  wskazana jest ewaluacja poprzedniej edycji w celu 

wykazania zasadności kontynuacji. 

Podpis dyrektora szkoły 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

Innowacje pedagogiczne  realizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie  
Źródło :Własne www.ckp-pleszew.pl 
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Nauczanie zaczyna się wtedy, kiedy ty 
 – nauczyciel – uczysz się od ucznia, 

stawiasz się w jego położeniu tak,  
abyś mógł zrozumieć,  

co on rozumie, i poznać sposób,  
w jaki to czy owo pojmuje”.  

Soren Kierkegaard 

 
Zakończenie 
 
 „Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe",  
w którym (wspólnie z trzydziestoma pięcioma wielkopolskimi szkołami) 
od trzech lat ćwiczymy kształcenie modułowe, wzbudził duże 
zainteresowanie nauczycieli nowoczesnymi technologiami oraz 
technikami nauczania. Każdy z nas, nauczycieli wymaga stałego 
doskonalenia. Mamy nadzieję, że niniejsza propozycja będzie 
podpowiedzią w planowaniu wielu atrakcyjnych zajęć. 
 

 
 
 Skuteczność kształcenia modułowego wymaga sprzężenia trzech 
głównych czynników: zaangażowania i dobrego przygotowania kadry 
pedagogicznej, dobrze przygotowanej bazy dydaktycznej oraz motywacji 
po stronie uczniów. Jeżeli te kluczowe warunki zostaną spełnione, 
można spodziewać się wzrostu efektywności nauki zawodu.  
 Polecamy również fachową literaturę w zakresie tematyki naszego 
poradnika, dostępne opracowania KOWEZiU, w tym „Standardy jakości 
kształcenia zawodowego”, które mogą stanowić istotne wsparcie  
dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzących kształcenie 
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zawodowe w: tworzeniu własnych systemów zapewnienia jakości,  
 określeniu celów, zaplanowaniu i przygotowaniu ewaluacji wewnętrznej.  
 Standardy pomagają na opis procesów szkolnych w następujących 
obszarach tematycznych, które obejmują jednocześnie poszczególne 
aspekty kształcenia zawodowego:  
I – Oferta kształcenia i programy nauczania.  

II – Kadra szkoły/placówki. 

III – Zasoby materialne szkoły/placówki.  

IV – Organizacja kształcenia.  

V – Uczniowie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.  

VI – Współpraca szkół/placówek z pracodawcami.  

VII – Współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi.  

VIII – Potwierdzanie efektów kształcenia.  

IX –Doradztwo edukacyjno-zawodowe.  

X – Zarządzanie strategiczne szkołą/placówką. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawodowe  drogowskazy 

Artur  Kowalski   

Jan  Palacz 
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pdf, 
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pdf 
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17. www.okno.pw.edu.pl/nowentwn/magazyny/MEWa-1-2002-2-

Edukacja%20w%20Internecie- PT.pdf 
18. www.ore.edu.pl/images/files/poradnik_Metoda_projekt.pdf 
19. www.podn.wodzislaw.pl/wp-

content/uploads/.../RolaNauczyciela.  
20. www.pokl.koweziu.edu.pl/pliki/GHK_raport_publikacja.pdf, 
21. www.pokl.koweziu.edu.pl/slownik.pdf, 
22. www.refernet.pl 
23. www.zasobyip2.ore.edu.pl/ wskazania metodyczne 

dotyczące realizacji programu ... 
24. www.zet.edu.pl/sites/default/files/metody_aktywizujace.pdf 
25. www.zsplast.gdynia.pl/www/str/publ/aktywne.htm 
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