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2. WSTĘP

Motywacja w znacznym stopniu decyduje o tym, w jakim œwiecie ¿yjemy. Jeœli wie-
rzysz, ¿e przytrafi ci siê coœ z³ego, to na pewno Ci siê przytrafi. Jeœli ¿yjesz w prze-
konaniu, ¿e dooko³a Ciebie egzystuj¹ tylko nieprzyjaŸni ci ludzie, to trudno Ci bê-
dzie znaleŸæ przyjació³. Jeœli natomiast charakteryzuje Ciê pozytywna postawa wo-
bec œwiata, innych ludzi i wobec samego siebie, bez w¹tpienia przez wiêkszoœæ oto-
czenia bêdziesz odbierany jako prawdziwy szczêœciarz, a ponadto sam bêdziesz tak
o sobie myœla³. 

Motywacja pozytywna to jedna z podstawowych przyczyn osi¹ganych przez nas
sukcesów. Jej brak to czêsta przyczyn pora¿ek. W szkole istnieje uzasadnione prze-
œwiadczenie, ¿e jeœli idziesz do klasy przekonany, ¿e zdarzy Ci siê coœ przykrego,
to bez w¹tpienia coœ takiego Ci siê przytrafi. Motywacja dzia³a na wiele sposobów.
Przede wszystkim, wierz¹c w swoje mo¿liwoœci, zwracasz wiêksz¹ uwagê na to, co
masz zrobiæ ni¿ na to, co w Twojej pracy mo¿e przeszkodziæ. Ludzie pozbawieni
motywacji skupiaj¹ uwagê przede wszystkim na wyszukiwaniu argumentów po-
twierdzaj¹cych niemo¿noœæ wykonania okreœlonych zadañ. Ludzie zmotywowani
znaczn¹ czêœæ swojej energii wykorzystuj¹ na poszukiwanie wszelkich sposobów
dotarcia do przyjêtych celów. Ludzie bez motywacji widz¹ dooko³a siebie wy³¹cz-
nie wrogów i przeciwników, a w najlepszym wypadku zazdroœników, którzy na
pewno za ka¿dym razem Ÿle skomentuj¹ wszelkie ewentualne osi¹gniêcia, które
mog³yby siê kiedyœ przytrafiæ. Osoby zmotywowane pozytywnie dostrzegaj¹
przede wszystkim okazje – ka¿da spotkana osoba mo¿e mi pomóc, z ka¿dej sytu-
acji mo¿na wyci¹gn¹æ jak¹œ naukê, pozbawione motywacji mówi¹: „wiedzia³em,
¿e siê nie uda”. Ludzie, którzy na³adowani s¹ motywacj¹ pozytywn¹, nawet kiedy
im coœ nie wyjdzie, z regu³y potrafi¹ stwierdziæ: „no dobrze nie uda³o siê, jednak
spójrzmy na to z innej strony, wyci¹gnijmy wnioski i nauczmy siê, jak na przy-
sz³oœæ nie pope³niæ tego samego b³êdu”. Wiemy ju¿, jacy powinni byæ nasi ucznio-
wie, ale czy wiemy, jak postêpowaæ, aby tacy byli? 
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3. DLACZEGO MOTYWACJA W SZKOLE 
JEST WAŻNA?

Ka¿dy, kto uczy, a tak¿e ka¿dy, kto sam podejmuje trud uczenia siê wie doskonale,
jak du¿e znaczenie ma motywacja. Proces uczenia siê, ze wzglêdu na d³ugotrwa³oœæ
i intensywnoœæ, z regu³y wymaga wiele wysi³ku. Ponadto nauka w szkole ³¹czy siê
z tak zwan¹ nagrod¹ odroczon¹ i nawet w sytuacji ca³kowitego lekcewa¿enia obo-
wi¹zków pozwala na ró¿ne sposoby unikn¹æ zas³u¿onej kary. W rezultacie dwa
g³ówne powody, dla których zdaniem wielu osób warto siê uczyæ, nie maj¹ prawie
¿adnego znaczenia. Ponadto oba te czynniki nale¿¹ do zestawu bodŸców zewnêtrz-
nych, a wiêc mniej skutecznych, o czym bêdzie mowa w dalszej czêœci opracowania.
Prawdziwa motywacja to posiadanie intensywnego bodŸca wewnêtrznego, który nie-
ustannie przypomina, ¿e musimy byæ bardziej aktywni. Czy kwestiê kszta³towania
motywacji wewnêtrznej mo¿na pozostawiæ tylko rodzicom albo liczyæ na to, ¿e
uczeñ sam siê weŸmie w garœæ i skupi siê na tym, co dla niego najwa¿niejsze? Czy
mo¿na te postawy, w tym tak¿e postawy rodziców, kreowaæ przez odpowiedni¹ or-
ganizacjê pracy szko³y i nauczycieli, przez w³aœciwie budowany system motywacyj-
ny oraz odpowiednie umiejêtnoœci i w³aœciwe zastosowanie wybranych metod na-
uczania przez nauczycieli? 

Umiejêtnoœæ budowania motywacji w uczniach jest w szkole potrzebna przede
wszystkim dlatego, ¿e pozwala im nie tylko na lepsze przyswajanie wiedzy i umiejêt-
noœci, ale przede wszystkim sam proces uczenia siê dla nich bardziej atrakcyjny. Naj-
lepszym przyk³adem jest niezwyk³e zaanga¿owanie i ³atwoœæ zapamiêtywania czasa-
mi niezwykle skomplikowanych formu³ towarzysz¹cych dzieciom podczas ich co-
dziennych zabaw. Mo¿na to te¿ zaobserwowaæ w przypadku dzieci i m³odzie¿y, które 
poœwiêcaj¹ siê jakiejœ pasji – czêsto odnajduj¹ i zapamiêtuj¹ dane, które znane s¹ je-
dynie specjalistom z okreœlonej dziedziny. Ponadto potrafi¹ dzia³aæ z takim zaanga¿o-
waniem, ¿e docieraj¹ do tych specjalistów i dziêki swojej determinacji oraz motywa-
cji pozyskuj¹ ich do wspólnego dzia³ania. 

Umiejêtnoœæ budzenia motywacji w uczniach to wa¿ne wyzwanie i w pewnym sensie
zadanie dla szko³y i nauczycieli. Praktyczna wiedza dotycz¹ca motywowania,
a przede wszystkim umiejêtnoœæ jej celowego wykorzystywania, to niezbêdne i cenne
instrumentarium szko³y i nauczycieli. Jej ignorowanie powoduje, ¿e znaczna czêœæ
wysi³ków pedagogicznych nie jest efektywna.

3.1. CO TO JEST MOTYWACJA?

Najogólniej mówi¹c, motywacja to zespó³ procesów psychicznych i fizjologicznych
okreœlaj¹cych pod³o¿e ludzkich zachowañ, których celem jest ukierunkowanie jed-
nostki na osi¹gniêcie okreœlonych, istotnych dla niej celów. Motywacja kieruje wyko-
nywaniem pewnych czynnoœci tak, aby prowadzi³y one do zamierzonych efektów, 
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na przyk³ad zmiany warunków zewnêtrznych, istotnych zmian we w³asnej osobie czy
te¿ zmiany w³asnego po³o¿enia. 

Zasadniczo proces motywacyjny przebiega wed³ug poni¿szych kroków:

wzbudzanie energii; 

ukierunkowanie wysi³ku na okreœlony cel; 

selektywnoœæ uwagi w stosunku do odpowiednich bodŸców – zwiêkszenie wra¿-
liwoœci wobec bodŸców istotnych, zmniejszenie w odniesieniu do nieistotnych; 

zorganizowanie pojedynczych reakcji w zintegrowany wzorzec lub sekwencjê; 

konsekwentne kontynuowanie ukszta³towanej czynnoœci, dopóki warunki, które
j¹ zapocz¹tkowa³y, nie ulegn¹ zmianie.

Warto pamiêtaæ, ¿e planowany wynik podejmowanych dzia³añ powinien zostaæ przez
jednostkê oceniony jako potrzebny i po¿¹dany. Dla skutecznej motywacji wa¿ne jest
wypracowanie w osobie motywowanej przekonania o u¿ytecznoœæ planowanego efek-
tu. Obiekt motywowania musi byæ równie¿ przekonany, ¿e bêdzie w stanie osi¹gn¹æ
po¿¹dany wynik. Wa¿ne jest te¿ wypracowanie u osoby motywowanej subiektywne-
go przekonania o prawdopodobieñstwie osi¹gniêcia po¿¹danego wyniku. Zasady te s¹
bardzo wa¿ne dlatego, ¿e stopieñ motywacji do osi¹gniêcia danego celu jest modyfi-
kowany przez prawdopodobieñstwo u¿ytecznoœci tego wyniku oraz mo¿liwoœci osi¹-
gniêcia go przez jednostkê. 

Jak wynika z powy¿szych stwierdzeñ, zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia naj-
wa¿niejsze powinny byæ celowoœæ oraz przydatnoœæ przekazywanej wiedzy oraz
kszta³conych umiejêtnoœci. Oznacza to równie¿, ¿e nauczyciel powinien wzbudzaæ
w sobie niezbêdn¹ motywacjê, a wiêc przekonanie o wysokiej wartoœci swojej pracy.
Trudno bowiem wzbudziæ motywacjê w uczniach, jeœli samemu traktuje siê swoj¹
pracê jako ma³o przydatne i tak naprawdê nikomu niepotrzebne rzemios³o. Dlatego
warto dbaæ o nieustanne podsycanie w sobie tak zwanego entuzjazmu pedagogiczne-
go, powi¹zanego z autentycznym zainteresowaniem obszarem wiedzy, który repre-
zentujemy. 

Procesom motywacyjnym towarzyszy nieuchronnie tak zwane napiêcie motywacyjne.
Potocznie uœwiadamiamy je sobie jako chêæ zrobienia czegoœ czy podjêcia mniej lub
bardziej konkretnych czynnoœci. Napiêcie motywacyjne mo¿e objawiaæ siê w postaci
ujemnej i dodatniej. Napiêcie ujemne wystêpuje, gdy cz³owiek ma poczucie braku
czegoœ, pozbawienia go czegoœ, cierpienia, frustracji. Formê dodatni¹ przybiera, gdy
obejmuje d¹¿enie do czegoœ lepszego ni¿ dotychczas, do zaspokajania potrzeb, formo-
wania siê nowych aspiracji czy idea³ów. 

Dla motywacji pozytywnej niezwykle istotne jest œwiadome oraz celowe planowanie.
Dlatego warto poœwiêcaæ swój czas na przyk³ad na planowanie wynikowe, pokazuj¹ce
nie tylko to, co mamy zrobiæ, ale równie¿ jakie efekty nasza praca powinna przynieœæ.

motywacja
nauczuciela

napiêcie
motywacyjne
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W tym kontekœcie istotna wydaje siê zmiana, jaka dokona³a siê w ostatnich latach, je-
œli chodzi o przygotowanie konkretnych zajêæ szkolnych. Zmiana ta polega na odejœciu
od przygotowywania konspektów, opisuj¹cych kolejne potencjalne i oczekiwane za-
chowania nauczyciela oraz uczniów, na rzecz scenariuszy zajêæ, których najwa¿niej-
szym elementem jest zdefiniowanie celów operacyjnych, dotycz¹cych wiedzy i umie-
jêtnoœci, jakie uczniowie powinni wynieœæ z przeprowadzonych przez nas zajêæ. 

Napiêcie motywacyjne mo¿e byæ zredukowane przez okreœlony obiekt, np. stan rze-
czy, osobê, sytuacjê, warunki. Mówimy wówczas, ¿e podmiot motywowany identyfi-
kuje okreœlon¹ wartoœæ gratyfikacyjn¹, zwi¹zan¹ z korzyœciami mo¿liwymi do uzy-
skania w wyniku osi¹gniêcia okreœlonych celów. Wartoœæ ta mo¿e byæ wielkoœci¹
obiektywn¹, zdefiniowan¹ na przyk³ad wysok¹ punktacj¹ otrzyman¹ przez uczniów
podczas egzaminu zewnêtrznego. Bywa jednak (a zasada jest szczególnie wa¿na dla
uruchamiania ca³ych procesów motywacyjnych), ¿e przekonuj¹c siê o skutecznoœci
okreœlonych dzia³añ (postaw, aktywnoœci) do redukowania napiêcia motywacyjnego,
odczuwamy ich subiektywn¹ wartoœæ gratyfikacyjn¹. Zaczynamy zdawaæ sobie spra-
wê, ¿e dla poprawnoœci naszego funkcjonowania wa¿ne s¹ nie tylko proste zwi¹zki ty-
pu dzia³anie-nagroda, ale równie¿ procesy du¿o bardziej z³o¿one typu: obserwujê,
wyci¹gam wnioski, uczê siê nowych rozwi¹zañ, wdra¿am je, moja sytuacja ulega po-
zytywnej zmianie. Choæ planowany efekt zlokalizowany jest w perspektywie niekie-
dy bardzo odleg³ej, mimo to podejmujê trud, aby go osi¹gn¹æ. Podsumowuj¹c:

Podstawowy warunek powstania procesu motywacyjnego, czyli użytecz-
ność wyniku, składa się z napięcia motywacyjnego (czynnika wewnętrz-
nego), którego natężenie zależy od zmian zachodzących w jednostce, oraz
wartości gratyfikacyjnej (czynnika zewnętrznego), która kształtuje się w za-
leżności od zmian dotyczących obiektu, celu i stosunku obiekt – jednostka.

Oznacza to, ¿e dla podjêcia aktywnoœci, która ma byæ wa¿na zarówno dla uczniów, jak
i dla nauczycieli, niezwykle istotne jest po³¹czenie wewnêtrznej chêci dzia³ania z wy-
obra¿eniem rozmaitych korzyœci, które powinny byæ skutkiem tego dzia³ania. Warto
tak¿e zweryfikowaæ nasze rutyniarskie przekonanie, ¿e dla ucznia najlepsz¹ nagrod¹
w szkole jest dobra ocena. Przede wszystkim nie wszyscy uczniowie bêd¹ mogli otrzy-
maæ tê dobr¹ ocenê, a ponadto ocena jest te¿ elementem nagrody odroczonej, a wiêc
mniej motywuj¹cej. Znacznie lepiej jest rozpoznaæ rzeczywiste potrzeby uczniów (mó-
wi¹c kolokwialnie, sprawdziæ, co ich tak naprawdê nakrêca) i znaleŸæ taki cel swojego
dzia³ania, który móg³by siê w jakiœ sposób wi¹zaæ z tego typu oczekiwaniami. 

3.2. MOTYWACJA WEWNĘTRZNA

Ka¿dy z nas w procesie podejmowania rozmaitych decyzji poddawany jest presji
dwóch rodzajów motywacji: wewnêtrznej oraz zewnêtrznej. Zewnêtrzna motywacja
narzuca nam okreœlony porz¹dek, któremu musimy albo mo¿emy siê podporz¹dko-
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waæ, wewnêtrzna wynika na ogó³ z naszych osobistych doœwiadczeñ oraz przeko-
nañ, a tak¿e z systemu wartoœci, jaki reprezentujemy. Motywacja zewnêtrzna jest
w jakimœ sensie bardziej bezwzglêdna, kiedy ³amiemy jej zasady mo¿e siê to dla nas
Ÿle skoñczyæ. Konsekwencjami oporu wobec motywacji wewnêtrznej s¹ co najwy-
¿ej wyrzuty sumienia. Jednak mimo takiego zró¿nicowania konsekwencji, ³atwiej
jest nam lekcewa¿yæ wskazania p³yn¹ce ze strony motywacji zewnêtrznej, we-
wnêtrzna wymaga od nas du¿o wiêcej refleksji oraz przemyœleñ. 

Jak ju¿ wspomniano, motywacja wewnêtrzna stymuluje okreœlon¹ aktywnoœæ na
skutek reprezentowanego przez nas systemu potrzeb oraz wartoœci. Oznacza ona
podejmowanie okreœlonej aktywnoœci przede wszystkim w oparciu o nasze osobi-
ste zainteresowania oraz indywidualn¹ potrzebê rozwoju. Dziêki tego rodzaju mo-
tywacji uczeñ odczuwa przyjemnoœæ i zadowolenie ze swojej pracy oraz rozwija
zainteresowania zwi¹zane z ni¹. Ponadto œwiadomoœæ spe³niania siê w zdobywaniu
wiedzy i umiejêtnoœæ coraz bardziej skutecznego dzia³ania w danym obszarze po-
woduje, ¿e cz³owiek nie oczekuje ¿adnych dodatkowych nagród i korzyœci poza sa-
tysfakcj¹ z wykonywanych zadañ i rozwi¹zywania coraz ciekawszych problemów. 

Dzieje siê tak, kiedy uczeñ w ramach nauki danego przedmiotu realizuje swoje pasje
– ucz¹c siê o ró¿nych kontynentach, wi¹¿e now¹ wiedzê z marzeniami o podró¿ach,
rozwi¹zuj¹c kolejne zadania z matematyki, widzi siebie jako budowniczego wielkich
konstrukcji. Wa¿ne jest, aby nauczyciel potrafi³ wzbudziæ w uczniach tego typu wy-
obra¿enia, aby wi¹za³ przekazywane przez siebie treœci z atrakcyjnymi anegdotami ze
swojego ¿ycia lub dokonañ osób, które mog³yby byæ interesuj¹ce dla uczniów. Za-
wsze jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e to, co donios³e i wa¿ne dla doros³ych, nie zawsze
musi byæ równie atrakcyjne dla m³odzie¿y, dlatego nale¿y przede wszystkim dobrze
rozpoznaæ, co jest szczególn¹ wartoœci¹ dla naszych uczniów. Na ogó³ pod skorup¹ to-
talnej negacji wszystkiego, kryje siê wiele pasji oraz zapa³u, które podsycaj¹ motywa-
cjê wewnêtrzn¹.

Znaczenie motywacji wewnêtrznej w codziennej aktywnoœci ucznia jest bardzo du-
¿e. Stanowi ona nieodzowny warunek zarówno zaanga¿owania w codzienne sprawy,
jak i w osi¹ganie ambitnych celów. Jest Ÿród³em radoœci i zadowolenia z wykonywa-
nej pracy. Dziêki niej wykonujemy swoje obowi¹zki sprawnie i chêtnie, a zwi¹zany
z nimi trud nie tylko nas nie mêczy, ale wrêcz sprawia nam przyjemnoœæ. Dzieje siê
tak miêdzy innymi dlatego, ¿e motywacja wewnêtrzna obni¿a postrzeganie wysi³ku
oraz prowadzi do znacznego podwy¿szenia zainteresowania swoj¹ dzia³alnoœci¹
(czynnik umys³owy) i umi³owania swojej dzia³alnoœci (czynnik uczuciowy), które
nawzajem dodatnio na siebie wp³ywaj¹, podnosz¹c przy tym skupienie i wybiórczoœæ
uwagi. Aby skutecznie budziæ podobne objawy w naszych uczniach, powinniœmy za-
dbaæ przede wszystkim o to, aby wznieciæ je w sobie samym. Trudno mówiæ o sku-
tecznym motywowaniu uczniów przez nauczycieli, których jedynym odczuciem jest
przekonanie o tym, ¿e trac¹ czas, mo¿liwoœæ odniesienia jakiegokolwiek sukcesu,
bycia kimœ bardziej znacz¹cym i lepszym. Zawsze, kiedy myœlimy w ten sposób, 

znaczenie
motywacji

wewnêtrznej
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jesteœmy odbierani jako osoby niewiarygodne i nieprzekonywuj¹ce, nawet kiedy nie-
ustannie powtarzamy, ¿e warto siê uczyæ i ¿e to, co robimy wspólnie na lekcjach na
pewno przyda siê nam jeszcze kiedyœ w ¿yciu. 

3.3 MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA

Motywacja zewnêtrzna wystêpuje, kiedy swoj¹ aktywnoœæ odbieramy jako zada-
nie realizowane pod przymusem zewnêtrznym. Z motywacj¹ zewnêtrzn¹ wi¹¿e siê
przede wszystkim rozbudowany system nagród i kar oraz szczegó³owe informacje
o zasadach ich otrzymywania. Ponadto w celu wzmacniania motywacji zewnêtrz-
nej mo¿na wykorzystywaæ rozmaite zabiegi spo³eczne, polegaj¹ce na w³¹czaniu
ucznia do okreœlonych grup czy zadañ podnosz¹cych ich presti¿, znaczenie w kla-
sie, poczucie w³asnej wartoœci itd. W potocznym odbiorze skutkiem presji powo-
dowanej motywacj¹ zewnêtrzn¹ bywa pojawienie siê symbolicznego podzia³u na
„Naszych” i „Onych” – tych, którzy tak naprawdê niewiele maj¹ z nami wspólne-
go, których z regu³y nie lubimy, bo na ogó³ maj¹ w³adzê i w dodatku wydaje im
siê, ¿e zawsze wiedz¹ lepiej. Tymczasem nikt, tak¿e nasi uczniowie, nie lubi byæ
sterowany z zewn¹trz. Ponadto wraz z wejœciem w okres dorastania m³odzi ludzie
niejako „z urzêdu” zaczynaj¹ kontestowaæ wszystko, na co wskazuje tak zwana
„góra” – w efekcie im bardziej byœmy chcieli motywowaæ ich z zewn¹trz, tym
mniej udaje nam siê osi¹gn¹æ.

Dlatego osoby bazuj¹ce jedynie na motywacji zewnêtrznej nie uzyskuj¹ z regu³y zbyt
dobrych rezultatów. Wiele badañ i obserwacji potwierdza nawet ujemny wp³yw mo-
tywacji zewnêtrznej na jakoœæ i skutecznoœæ dzia³ania podmiotów próbuj¹cych pos³u-
¿yæ siê tym sposobem stymulowania innych. Aby lepiej zrozumieæ przekonanie o ko-
rzyœciach wynikaj¹cych z wykorzystywania motywacji zewnêtrznej, warto zwróciæ
uwagê jej funkcje: informuj¹c¹ i kontroln¹. 

Funkcja informuj¹ca motywacji zewnêtrznej polega na tym, ¿e nagrody, np. dobre
oceny czy wyró¿nienia, bêd¹ce efektem dobrze, a nawet bardzo dobrze wykonanej
pracy, stanowi¹ przejaw uznania dla zaanga¿owania, aktywnoœci oraz wysi³ku
i osi¹gniêæ ucznia. Sygna³y tego typu stanowi¹ niejako informacjê o sukcesach oraz
zaletach w³aœciwych dla danego ucznia. Tak kreowana informacja mo¿e byæ podsta-
w¹ do budowania motywacji wewnêtrznej. Uczeñ przekonuje siê, ¿e warto stosowaæ
siê do wymogów, jakie nak³ada na niego system szkolny, poniewa¿ jest to dla nie-
go korzystne. W szko³ach jest wielu uczniów, którzy napêdzani tym w³aœnie mecha-
nizmem robi¹ wszystko, aby zyskiwaæ aprobatê oraz gromadziæ sukcesy w ka¿dym
obszarze swojego funkcjonowania w szkole. Efektem mo¿e byæ powtarzaj¹ce siê
œwiadectwo z czerwonym paskiem, ale te¿ zadanie sobie pytania, czy muszê byæ na-
prawdê dobry ze wszystkiego, kiedy wymagania i oczekiwania z konkretnych
przedmiotów s¹ coraz wiêksze. 

funkcje
motywacji

wewnêtrznej
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Z kolei funkcja kontrolna realizowana jest tylko jako straszak, jako Ÿród³o potencjal-
nej kary – musisz robiæ tak, bo wymagaj¹ tego szko³a i nauczyciele. Je¿eli siê nie pod-
porz¹dkujesz i nie bêdziesz realizowa³ okreœlonych wymagañ, czeka Ciê kara, a przy-
najmniej dezaprobata ze strony nauczyciela, a prawdopodobnie tak¿e rodziców. Takie
dzia³anie oczywiœcie do pewnego stopnia motywuje. Szybko jednak staje siê podsta-
w¹ do unikania odpowiedzialnoœci, znajdowania najrozmaitszych powodów, które
uniemo¿liwiaj¹ nam wykonanie okreœlonych czynnoœci, tak zwanych „obiektywnych”
przyczyn ograniczaj¹cych osi¹ganie oczekiwanych efektów.

3.4. PORÓWNANIE OBU RODZAJÓW MOTYWACJI

Porównanie obu rodzajów motywacji wskazuje wyraŸnie, ¿e o wiele wa¿niejsza jest
motywacja wewnêtrzna. 

Rzeczywista satysfakcja i prawdziwa motywacja zale¿¹ w znacznym stopniu od spe³-
nienia trzech grup czynników:

poczucia znaczenia w³asnej pracy,

œwiadomoœci jej efektów,

indywidualnego poczucia odpowiedzialnoœci.

Badania wykazuj¹, ¿e w wielu przypadkach budowanie motywacji wy³¹cznie na systemie
nagród i kar nie tylko zmniejsza motywacjê do pracy, ale równie¿ zaburza i obni¿a si³ê
dzia³ania motywów wewnêtrznych. Zamiast wiêc motywowaæ uczniów obietnic¹ nagród
czy groziæ okreœlonymi karami, lepiej jest wzmacniaæ ich poczucie wewnêtrznej satysfak-
cji z w³asnej pracy, a tak¿e stwarzaæ mo¿liwie jak najlepsze warunki do jej wykonywania.
Budowanie motywacji wewnêtrznej mo¿e nie tylko zmniejszyæ zainteresowanie uczniów
jedynie o wysokimi ocenami czy innymi nagrodami, ale pozwoli ograniczyæ codzienny
czynnik kontroli i umo¿liwi formu³owanie celów, które z jednej strony wymagaj¹ wiêcej
zaanga¿owania osobistego, z drugiej zaœ pozwalaj¹ na osi¹gniêcie zdecydowanie bardziej
satysfakcjonuj¹cych rezultatów. Ponadto samodzielna praca uczniów kszta³ci umiejêtnoœæ
dokonywania samodzielnych wyborów odnoœnie do ich ¿yciowych celów i priorytetów,
a tak¿e wiêksze poczucie odpowiedzialnoœci i dyscyplinê w ich osi¹ganiu. 

Najbardziej skuteczne jest jednak po³¹czenie umiejêtnego stymulowania motywacji
wewnêtrznej z odpowiednio realizowan¹ funkcj¹ informuj¹c¹ motywacji zewnêtrznej.
W praktyce polega to przede wszystkim na szczegó³owym formu³owaniu celów przez
nauczyciela, pozyskiwaniu do ich realizacji uczniów, a nastêpnie takiej organizacji
i realizacji dzia³añ wynikaj¹cych z tych celów, aby uczniowie mogli odnieœæ sukces
i potwierdziæ w ten sposób sens swojego zaanga¿owania. Istotnym elementem tak re-
alizowanego procesu jest pokazanie uczniom na pocz¹tku, do czego konkretnie bê-
dziemy zmierzaæ, co uczniowie zyskaj¹ dziêki wspólnej pracy, a tak¿e w jaki sposób
bêd¹ mogli skorzystaæ z tych nowych kompetencji (wiedzy i umiejêtnoœci).

po³¹czenie
motywacji

wewnêtrznej
i wewnêtrznej
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Podsumowaniem tak zaplanowanej aktywnoœci powinno byæ umo¿liwienie uczniom
potwierdzenia faktu oraz poziomu nabytych umiejêtnoœci, najlepiej przez stworzenie
sytuacji, w której kompetencje te mog³yby byæ sprawdzone. Najprostszym i najbar-
dziej powszechnym dzia³aniem, które umo¿liwia uczniom sprawdzenie stopnia przy-
swojenia nowych umiejêtnoœci, jest sprawdzian lub praca klasowa. Jest to jednak sy-
tuacja sztuczna, a ponadto poddawani jej s¹ wszyscy uczniowie, tak¿e ci, którzy nie
maj¹ ¿adnych szczególnych ambicji w danym przedmiocie. W efekcie uzyskiwany
wynik nie musi byæ ani prawdziwy, ani daj¹cy rzeczywist¹ satysfakcjê. Du¿o wiêcej
mo¿na osi¹gn¹æ, proponuj¹c uczniom jakieœ konkretne dzia³anie lub uczestnictwo
w rywalizacji, podczas której mogliby siê zmierzyæ z innymi, na podobnym poziomie. 

Poni¿ej przedstawiony zosta³ schematyczny obraz korzyœci wynikaj¹cych z umiejêt-
nego stymulowania motywacji wewnêtrznej.

POCZUCIE ZNACZENIA WYKONYWANEJ PRZEZ SIEBIE PRACY
k efekty pracy powinny być potrzebne dla ucznia i atrakcyjne dla innych;
k uczeń powinien mieć poczucie sensu podejmowanych działań;·
k aktywności ucznia powinna towarzyszyć świadomość celowości podejmo-

wanych działań (akceptacja, utożsamianie się z ...);
k uczeń powinien mieć świadomość możliwości wykorzystywania w pełni na-

bytych kompetencji;
k zamierzone przez nauczyciela efekty powinny być możliwe do osiągnięcia

przez ucznia.

POCZUCIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI

k uczeń powinien mieć zagwaranto-
wany duży zakres samodzielności;

k uczeń powinien odczuwać świa-
domość osobistej odpowiedzial-
ności za uzyskane efekty;

k uczeń powinien planować swoją ak-
tywność i zaangażowanie zgodnie
z celami, jakie zamierza osiągnąć;

k uczeń powinien umieć formuło-
wać optymalne cele.

ZNAJOMOŚĆ WYNIKÓW
k niezbędne jest zdefiniowanie kon-

kretnych oczekiwań;
k niezbędne są jednoznaczne kryte-

ria oceny pracy ucznia;
k należy jasno określić procedury

badania procesu oraz uzyskiwa-
nych efektów;

k niezbędny jest systematyczny nad-
zór, choć niekoniecznie kontrola
i ocenianie przez nauczyciela;

k uczeń powinien umieć przepro-
wadzić samoocenę;

k uczeń powinien mieć możliwość
porównań.

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA
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Warto zwróciæ uwagê, ¿e dla motywowania uczniów tak naprawdê najmniej war-
toœciowa jest funkcja kontrolna motywacji zewnêtrznej. Typowe dla szko³y skupie-
nie uwagi na okreœleniu zadañ oraz restrykcyjnym ich rozliczaniu pozornie spra-
wia wra¿enie sprawnego kierowania procesem uczenia siê. Przede wszystkim ak-
tywnoœæ tego typu jest bardzo pracoch³onna. Poza tym nauczanie tego typu na ogó³
bardzo szybko powoduje u uczniów potrzebê poszukiwania „obejœæ” oraz wymó-
wek, umo¿liwiaj¹cych lekcewa¿enie uczniowskich obowi¹zków przy jednocze-
snym generowaniu pozorów g³êbokiego zaanga¿owania na rzecz uzyskiwania
wspania³ych efektów. 

3.5. Rola nauczyciela w motywowaniu ucznia

Podstawowe zadanie nauczyciela w kontekœcie motywowania uczniów do lepszej
pracy i bardziej celowego dzia³ania dotyczy przede wszystkim takiej organizacji
pracy i takiego roz³o¿enia akcentów, aby uczeñ odnajdowa³ chêæ do pracy nad w³a-
snym rozwojem przede wszystkim w sobie, a nie w obawach przed z³¹ ocen¹ czy in-
n¹ form¹ kary. Nie jest to ³atwe. Coraz bardziej powszechnym zjawiskiem w szko-
le jest tak zwana moda na nieuczenie siê. Czêœæ uczniów uwa¿a, ¿e nauka tak na-
prawdê nie jest im do niczego potrzebna, a co siê z tym wi¹¿e nie musz¹ siê do niej
przyk³adaæ, co wiêcej nie maj¹ ¿adnych zobowi¹zañ wobec nauczyciela i szko³y, ja-
ko instytucji, które nie s¹ w stanie zaproponowaæ im niczego wartoœciowego, a na
ogó³ wrêcz przeciwnie, ograniczaj¹ ich prawo do wolnoœci i niczym nieskrêpowa-
nego rozwoju. 

Jedynym rozwi¹zaniem, które mog³aby wp³yn¹æ na zmianê tego stanu rzeczy jest
zdefiniowanie na nowo roli nauczyciela, który z osoby pomagaj¹cej uczniowi
w zdobywaniu i zapamiêtywaniu œciœle okreœlonej porcji informacji powinien siê
staæ osob¹ u³atwiaj¹c¹ uczniowi uczenie siê. Nauczyciel powinien wiêc przestawaæ
byæ dostawc¹ i egzekutorem wiedzy oraz wybranych umiejêtnoœci, a stawaæ siê
mened¿erem procesu uczenia siê uczniów. Uczenia siê uczniów, a nie nauczania
uczniów. Takie ujêcie roli nauczyciela lokuje go na pozycji osoby dostarczaj¹cej
wêdkê, a nie rybê. 

Nauczyciel ma w takim ujêciu niezwykle wa¿n¹ rolê do spe³nienia. Musi pomagaæ
uczniom w odnalezieniu i wzmocnieniu naturalnej motywacji do uczenia siê i rów-
nie naturalnej zdolnoœci do zarz¹dzania swoim rozwojem. Podstaw¹ dla uzyskania
takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim uzmys³owienie uczniom korzyœci, ja-
kie mog¹ osi¹gn¹æ, aktywnie anga¿uj¹c siê w naukê danego przedmiotu. By to
osi¹gn¹æ, niezbêdne jest w³aœciwe komunikowanie siê z uczniami, a przede
wszystkim skupienie siê na s³uchaniu tego, co werbalnie i pozawerbalnie maj¹ nam
do przekazania nasi uczniowie. Kolejna kwestia to elastyczne podchodzenie do re-
alizowanych przez siebie programów nauczania. Wbrew na szczêœcie coraz mniej
popularnemu przekonaniu, nauczyciel wcale nie musi realizowaæ programów,
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a tym bardziej podrêczników, od deski do deski. G³ównym punktem odniesienia
dla nauczyciela jest odpowiednia podstawa programowa, a kolejnym realne mo¿li-
woœci, jakie wynikaj¹ ze szczególnego kontekstu edukacyjnego, w jakim porusza
siê dana grupa uczniów. Na kontekst ten sk³adaj¹ siê zarówno rozmaite zasoby
edukacyjne szko³y i okolicy, jak i poziom intelektualny oraz rzeczywiste ambicje
i aspiracje rodziców, a tak¿e mo¿liwoœci korzystania przez uczniów z ró¿nych Ÿró-
de³ informacji. Istotn¹ mo¿liwoœci¹, z jakiej mog¹ korzystaæ nauczyciele, powinna
byæ kwestia indywidualizacji procesu kszta³cenia, okreœlaj¹ca zarówno oczekiwa-
nia, jak i sposób pracy uczniów i z uczniami.

Poniewa¿ uczenie siê jest dzia³aniem aktywnym i celowym, nauczyciel powinien
umieæ pomagaæ uczniom w rozpoznaniu ich rzeczywistych mo¿liwoœci i zdolno-
œci, a w konsekwencji wzbudzaæ w nich postawy pozytywne oraz zmieniaæ ewen-
tualne postawy i pogl¹dy negatywne na temat samych siebie i mo¿liwoœci uczenia
siê. Nauczyciel powinien te¿ znaæ i wykorzystywaæ strategie wywo³ywania
u uczniów myœli, postaw i zachowañ aktywnych, nakierowanych na cel, którego
konsekwencj¹ powinny byæ uœwiadomione przez wychowanków efekty i poten-
cjalne korzyœci, jakie mog¹ z nich wynikaæ. Dobrze jest tak¿e, kiedy nauczyciel
potrafi skutecznie wykorzystaæ swoje pedagogiczne umiejêtnoœci po to, aby uczeñ
chêtnie i œwiadomie przejmowa³ odpowiedzialnoœæ za w³asn¹ naukê i aktywnie siê
w ni¹ anga¿owa³.

Jednak podstawowa kwestia, nad któr¹ nauczyciel powinien siê zastanowiæ, to
przede wszystkim on sam i jego relacje uczniami. Uczniowie s¹ bardzo wra¿liwi
na punkcie sprawiedliwoœci oraz celowoœci dzia³añ podejmowanych przez na-
uczycieli. Najbardziej demotywuj¹ce jest dla nich wybieranie przez nauczyciela
grupy uczniów lub pojedynczych osób, które traktuje lepiej ni¿ pozosta³e, a tak-
¿e sytuacja, kiedy nauczyciel sam nie wierzy w sens proponowanych przez sie-
bie dzia³añ. 

Wed³ug Hanny Hamer1) nauczycielami, którzy wyzwalaj¹ wewnêtrzn¹ motywacjê
u uczniów, s¹ osoby:

znaj¹ce potrzeby ka¿dego ucznia,

zainteresowane rozwojem ka¿dego ucznia,

konsekwentne i zdecydowane w sprawach regu³, nieprzekraczalnych granic i zadañ,

nastawione demokratycznie, 

dodaj¹ce odwagi,

ciep³e emocjonalnie,

widz¹ce mo¿liwoœæ osi¹gniêcia sukcesu przez ka¿dego ucznia,

odnosz¹ce siê z szacunkiem do starañ i wk³adu pracy ka¿dego ucznia.

1) H. Hamer, Klucz do efektywności nauczania, VEDA, Warszawa 1994.
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Warto zwróciæ uwagê na zestaw przedstawionych powy¿ej cech. Wszystkie odnosz¹
siê do cz³owieka, który skutecznie wspomaga drugiego cz³owieka w jego rozwoju.
Jednoczeœnie, na co te¿ nale¿y zwróciæ uwagê, rozwój ten zdeterminowany jest przez
rzeczywiste mo¿liwoœci ucznia i wysoki poziom ¿yczliwoœci nauczyciela. 

Po raz kolejny okazuje siê, ¿e w celu wypracowania optymalnych form motywowa-
nia ucznia trzeba go przede wszystkim dobrze poznaæ, a nastêpnie ustaliæ z nim i dla
niego realne cele, które nastêpnie uczeñ bêdzie musia³ realizowaæ. Dobrze jest, kiedy
cele ucznia s¹ automatycznie celami nauczyciela i kiedy potrafi on tak projektowaæ
szkoln¹ pracê klasy, a jednoczeœnie indywidualizowaæ zadania realizowane przez
uczniów poza szko³¹, aby ka¿dy uczeñ móg³ dopasowaæ aktywnoœæ do swoich real-
nych mo¿liwoœci i aby uzyskuj¹c tak zaprojektowane cele, mia³ prawo do pe³nej sa-
tysfakcji z osi¹gniêcia wszystkiego, co w jego przypadku by³o mo¿liwe. Skuteczna
motywacja to przede wszystkim znajomoœæ mo¿liwoœci ucznia oraz optymalne dopa-
sowanie efektów pracy najbardziej dla niego atrakcyjnych i jednoczeœnie mo¿liwych
do osi¹gniêcia. 

Wa¿nym aspektem pracy nauczyciela jest ponadto wzmacnianie poczucia w³asnej
wartoœci u uczniów, którzy staraj¹ siê wnieœæ swój wk³ad (choæby najmniejszy)
w pracê ca³ej klasy. Dlatego bardzo wa¿ne jest celowe i umiejêtne stosowanie
przez nauczycieli odpowiednio dobranych, aktywizuj¹cych metod nauczania,
a tak¿e wykorzystywanie form pracy w³aœciwych dla ró¿nych stylów uczenia siê
oraz ró¿nych typów inteligencji reprezentowanych przez uczniów. Nauczyciel mu-
si ponadto pilnie przypatrywaæ siê swoim uczniom, temu, co dzieje siê w ma³ych
grupach podczas pracy zespo³owej oraz w ca³ej klasie podczas dyskusji. Wymaga
to od nauczyciela nie tylko umiejêtnoœci indywidualizacji pracy poszczególnych
uczniów, ale równie¿ odpowiednich kompetencji w zakresie kierowania prac¹ ze-
spo³ow¹. 

Istotne jest, aby nauczyciel nie by³ nastawiony wy³¹cznie na pomoc uczniowi, ale
równie¿ aby potrafi³ stawiaæ przed nim okreœlone wymagania. Bez wzglêdu na to, jak
du¿o uczeñ bêdzie wiedzia³ na temat celów, jakie s¹ przed nim stawiane, i bez wzglê-
du na to, jak bardzo bêdzie siê z nimi identyfikowa³, osob¹, która w ostatecznoœci od-
powiedzialna jest jednak za ich wyegzekwowanie jest nauczyciel. Optymalnym roz-
wi¹zaniem w tym zakresie jest wspólne ustalenie efektów, jakie powinien osi¹gn¹æ
uczeñ, zaprojektowanie œcie¿ki dochodzenia do takich w³aœnie efektów i monitorowa-
nie rozwoju ucznia oraz systematyczne informowanie go o tym, w jakim stopniu osi¹-
ga za³o¿one rezultaty. 

Motywacj¹ dla uczniów jest wiêc taka aktywnoœæ nauczyciela, która za pomoc¹ bie-
¿¹cego wsparcia oraz egzekwowania wyników prowadzi do maksymalnie pozytyw-
nych efektów nabywania wiedzy przez uczniów, zwiêkszania ich szacunku do siebie,
do swoich mo¿liwoœci i osi¹gniêæ, a tak¿e do nauczycieli, którzy pozwalaj¹ je uzy-
skaæ, oraz do szko³y, jako miejsca, w którym siê to dzieje.

poznanie 
ucznia

uszanowanie 
u ucznia
poczucia 

w³asnej 
wartoœci

wymagania
wobec ucznia
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Niew³aœciwe jest natomiast inne roz³o¿enie akcentów. Na przyk³ad du¿a pomoc
i ma³e wymagania, co stwarza wprawdzie mi³¹ atmosferê, ale jest zbyt komfortowe
i mo¿e doprowadziæ do rozleniwienia i braku zadawalaj¹cych efektów uczenia siê,
podobnie jak ma³a pomoc i du¿e wymagania, co z regu³y blokuje rozwój ucznia, za-
czyna on pope³niaæ du¿o b³êdów i ogólnie Ÿle to znosi – brak mu pewnoœci siebie
i szacunku do w³adnej osoby.

Brak efektów uczenia siê wyst¹pi te¿ w przypadku ma³ej pomocy i ma³ych wymagañ,
co ca³kowicie hamuje rozwój ucznia. Zale¿noœci te najlepiej przedstawia schemat
opracowany przez Hannê Hamer, przedstawiony w wy¿ej przytaczanej ju¿ ksi¹¿ce
Klucz do efektywnoœci nauczania.

Duże wyzwanie

Małe wyzwanie

Duża 
pomoc

Mała
pomoc

k doskonałe efekty
uczenia się

k wzrost pewności 
siebie

k wzrost szacunku 
dla siebie

k zmiany postaw,
k rozwój

k mnóstwo błędów,
k brak pewności

siebie
k brak szacunku 

dla siebie
k zablokowany

rozwój

k miła atmosfera
k lenistwo

k brak efektów 
uczenia się

k zahamowany
rozwój
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4. UCZEŃ W SYSTEMIE MOTYWACJI

To, co charakteryzuje dzieci od najm³odszych lat, to niezwyk³a potrzeba poszukiwa-
nia oraz doœwiadczeñ. Bywa, ¿e skutkiem tego typu potrzeb s¹ wypadki czy nawet
utrata dziecka. Dzieci nie zawsze s¹ w stanie przewidzieæ skutki swoich dzia³añ. Aby
siê tego nauczy³y, nie mo¿na jedynie zabraniaæ, nale¿y kontrolowaæ, a nawet inicjo-
waæ takie formy aktywnoœci, które pozwol¹ uczniom na samodzielne poczynania,
a jednoczeœnie zapewni¹, ¿e bêd¹ siê one odbywa³y w warunkach bezwzglêdnego
bezpieczeñstwa. Nawiasem mówi¹c, kwestie poszukiwañ nie dotycz¹ tylko ekspery-
mentów czy doœwiadczeñ. Obejmuj¹ równie¿ próby w zakresie okreœlania swoich
praw do samodzielnego myœlenia oraz wypowiadania siê. Wielu nauczycieli narzeka,
¿e uczniowie nie s¹ aktywni na lekcjach, a przecie¿ nie dzieje siê tak tylko dlatego,
¿e uczniom siê nie chce, choæ tak te¿ bywa. Mo¿e próbowali, ale na skutek nieustan-
nych ocen i pouczeñ stracili motywacjê. Dlatego tak wa¿ne jest systematyczne
wzmacnianie po¿¹danych zachowañ naszych uczniów, a ponadto taka organizacja
zajêæ, aby pozwala³y uczniom cieszyæ siê z nowych doœwiadczeñ oraz aby gwaran-
towa³y im mo¿liwoœæ pe³nej i swobodnej refleksji, a nastêpnie wypowiedzi na temat
tego, czego doœwiadczyli. 

4.1. PODSTAWY WŁAŚCIWEJ KOMUNIKACJI

Jednym z wa¿niejszych aspektów wp³ywaj¹cych na proces motywowania uczniów do
lepszej pracy jest umiejêtnoœæ w³aœciwego komunikowania siê zarówno w relacjach
nauczyciel-uczeñ czy uczeñ-nauczyciel, jak i uczeñ-uczeñ. Cz³owiek przez budowa-
nie i utrzymywanie odpowiednich relacji z innymi zaspokaja wiele wa¿nych dla sie-
bie potrzeb, takich jak poczucie bezpieczeñstwa, akceptacji czy uznania. Otwarta ko-
munikacja nie tylko buduje, ale równie¿ wzmacnia relacje miêdzy ludŸmi. 

Warto pamiêtaæ, ¿e w odniesieniu do nauczycieli mówi siê czêsto o autorytecie for-
malnym i nieformalnym. Z regu³y relacje budowane s¹ w³aœnie przez korzystanie
z okreœlonych form komunikowania siê. Autorytet formalny kszta³towany jest miê-
dzy innymi przez nadmierny dystans, podkreœlanie specyfiki (wy¿szoœci) kodu,
którym siê pos³uguje nauczyciel, a tak¿e przy pomocy wykorzystywania silniejszej
pozycji ucz¹cego, wynikaj¹cej zarówno z wiêkszej wiedzy, jak i mo¿liwoœci
sprawczych, które mog¹ siê przek³adaæ na u¿ywanie nadmiernie jednoznacznych
ocen, uszczypliwoœci czy krytyki. 

Autorytet nieformalny kszta³towany jest przez po³¹czenie w jednej osobie empa-
tii, kompetencji i odpowiedzialnoœci. Nauczyciele charakteryzuj¹cy siê autoryte-
tem nieformalnym to najczêœciej osoby potrafi¹ce s³uchaæ, obiektywnie oceniaj¹-
ce rzeczywistoœæ (faktyczne przyczyny postaw i zachowañ swoich uczniów),
a jednoczeœnie doskonale pos³uguj¹ce siê wiedz¹ i umiejêtnoœciami dydaktyczny-
mi i pedagogicznymi.

autorytet 
formalny

autorytet 
nieformalny
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Przy pomocy autorytetu formalnego mo¿na wymóc pos³uszeñstwo, ale jego si³a oddzia-
³ywania ma zwi¹zek wy³¹cznie z formalnymi powi¹zaniami nauczyciela z uczniem.
Kiedy tych powi¹zañ nie ma, koñczy siê równie¿ skutecznoœæ i zakres oddzia³ywania
nauczyciela. Autorytet nieformalny nie tylko wyra¿a siê wiêksz¹ dynamik¹ oraz si³¹ od-
dzia³ywania, ale równie¿ trwa znacznie d³u¿ej, niezale¿nie od formalnych powi¹zañ
miêdzy nauczycielem a uczniem. Nauczyciel posiadaj¹cy taki autorytet osi¹ga na ogó³
to, czego oczekuje, a jego skutecznoœæ komunikowania jest nieporównywalnie wiêksza
od tej, któr¹ osi¹ga nauczyciel podporz¹dkowuj¹cy sobie uczniów na drodze formalnej. 

Dlatego pierwszym krokiem, jaki powinien wykonaæ nauczyciel, który zamierza sku-
tecznie wp³ywaæ zachowania uczniów, powinno byæ zadbanie o kszta³t oraz jakoœæ au-
torytetu, jaki ma mieæ u swoich uczniów. Wa¿nym czynnikiem w tym zakresie jest ob-
serwacja – refleksja odnoœnie do czêstotliwoœci podejmowanych prób kontaktu, iloœci
zadawanych pytañ, sposobu reakcji na polecenia oraz jakoœci pracy wykonywanej
przez uczniów. Warto pamiêtaæ, ¿e pojedyncza obserwacja nie wystarczy; dobrze jest
przeprowadziæ j¹ kilkakrotnie, a wyniki spisywaæ i zastanawiaæ siê nad ró¿nicami. 

Ponadto skutecznoœæ i efektywnoœæ komunikacji zale¿y w znacznym stopniu od ro-
dzaju kodu, którym siê pos³ugujemy. Dok³adniej i szybciej porozumiewaj¹ siê oso-
by pos³uguj¹ce siê tym samym lub podobnym jêzykiem i nie ma w tym przypadku
znaczenia, ¿e pos³ugujemy siê tym samym jêzykiem narodowym. Zakres s³ownic-
twa, którym pos³ugujemy siê na co dzieñ, jest po prostu o wiele mniej liczebny ni¿
s³owniki specjalistyczne, przynale¿ne do poszczególnych dziedzin wiedzy. Do te-
go dochodzi równie¿ sposób rozumienia oraz kontekst, jakim siê pos³uguj¹ uczest-
nicy rozmowy. To wszystko mo¿e zawa¿yæ na procesie komunikowania w obie
strony. Nauczyciel mo¿e byæ ca³kowicie nierozumiany przez swoich uczniów, po-
dobnie jak on mo¿e nie zrozumieæ, czego potrzebuj¹ jego podopieczni. Zjawisko
powy¿sze wi¹¿e siê równie¿ z pokrewieñstwem zadañ nadawcy i odbiorcy. Im
wy¿szy stopieñ pokrewieñstwa zadañ, tym szybsze porozumiewanie siê i wiêksza
wspólnota znaczeñ (partnerzy komunikacyjni operuj¹ tym samym jêzykiem specja-
listycznym, a wiêc nie wystêpuj¹ raczej nieporozumienia interpretacyjne). O tego
typu zbie¿noœæ naj³atwiej miêdzy nauczycielami wychowania fizycznego i ucznia-
mi, aktywnymi zawodnikami. Kiedy przypatrzymy siê im z boku, bardzo szybko
dostrzegamy spójnoœæ komunikacji, realizowan¹ nawet na poziomie gestów. Po-
dobnie dzieje siê w przypadku, kiedy nauczyciel razem z uczniami realizuje jakieœ
wspólne projekty, szczególnie kiedy maj¹ ju¿ jak¹œ wspóln¹ przesz³oœæ, jakieœ
zbie¿ne doœwiadczenia. W takim przypadku proces porozumiewania zwykle funk-
cjonuje na du¿o wy¿szym poziomie. 

Ma³o efektywna i ma³o skuteczna komunikacja mo¿e mieæ miejsce w sytuacji, gdy
partnerzy komunikacyjni pozostaj¹ ze sob¹ w konflikcie. Wówczas podstawowym
problemem jest domyœlanie siê intencji drugiej strony b¹dŸ dodawanie do swoich wy-
powiedzi swoistego drugiego dna, które równie¿ mo¿e zburzyæ prawid³owy odbiór.
Jedynym rozwi¹zaniem jest œcis³e dookreœlenie, o co naprawdê chodzi – ustalenie ob-

rodzaj kodu



Copyright © 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 19

w
w

w
.d

a
s
h
o
fe

r
.p

l
4. UCZEŃ W SYSTEMIE MOTYWACJI

MOTYWACJA – TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW

szarów, które ³¹cz¹ oraz dok³adne zdefiniowanie tego, co dzieli. Ludzie mog¹ siê ró¿-
niæ, ale nie musz¹ siê oszukiwaæ. W tym momencie wa¿ne okazuj¹ siê postawy, jakie
reprezentuj¹ nauczyciele wobec swoich uczniów. Najzdrowsza i najbardziej skutecz-
na jest postawa asertywna: 

Jestem œwiadomy swoich praw, uprawnieñ i kompetencji i doskonale sobie radzê ze
wszystkimi, którzy próbuj¹ naruszyæ mój obszar. Jednoczeœnie dbam o to, aby swoj¹
postaw¹, aktywnoœci¹ czy s³owami nie nadwyrê¿yæ indywidualnych obszarów innych
osób, nawet jeœli mi siê coœ nie podoba, nawet jeœli wiem, ¿e czyjeœ zachowanie mia-
³o mnie dotkn¹æ czy obraziæ. Nie krzyczê wówczas, nie gro¿ê, nie próbujê spowodo-
waæ wyrzutów sumienia. Mówiê po prostu: „Widzê, ¿e próbowa³eœ mnie obraziæ i nie
podoba mi siê to. Wola³bym, ¿ebyœ drugi raz tego nie próbowa³”. 

Wa¿nym czynnikiem skutecznego komunikowania siê jest równie¿ to, o czym mówi-
my. Du¿o szybciej i z lepszym skutkiem trafiaj¹ do odbiorcy informacje szczególnie
przez niego wyczekiwane. Dziêki temu odbiorca ma motywacjê do odbioru i jest przy
nim aktywny, co skutkuje lepszym zrozumieniem przekazu nadawcy. Wspomniana
treœæ to nie tylko informacje, ale równie¿ forma ich prezentacji. Dlatego trzeba przede
wszystkim zadbaæ o to, aby dostosowaæ treœæ oraz formê wypowiedzi do zaintereso-
wañ oraz mo¿liwoœci odbioru osób, do których kierujemy nasz komunikat. W szkole
wymóg ten nie zawsze jest prawid³owo realizowany. 

Musimy uwa¿aæ nie tylko na to, co mówimy, ale równie¿ na to, co robimy. W proce-
sie komunikowania s³owa tak naprawdê znacz¹ zaledwie 7% ca³oœci przekazu. Je¿eli
chcemy byæ skuteczni, musimy umiejêtnie ³¹czyæ czynnik werbalny z elementami po-
zawerbalnymi. Wa¿nym elementem pozawerbalnym jest ton naszego g³osu. Oznacza
to, ¿e musimy dbaæ o nasz sposób wypowiadania siê. Najlepiej mówiæ nisko i spokoj-
nie. Jak ognia nale¿y unikaæ tonu wysokiego, skrzekliwego – osoba taka bywa odbie-
rana jako niewiarygodna i czêsto wywo³uje mimowolnie agresjê. 

Prawid³owa komunikacja ma du¿y wp³yw na motywacjê w ka¿dej organizacji.
Uczniowie na przyk³ad powinni wiedzieæ, czego siê od nich wymaga i jak siê ocenia
ich pracê. Zwa¿ywszy natomiast na ró¿nice pokoleniowe oraz wykszta³cenie po obu
stronach katedry, warto zwróciæ uwagê na mo¿liwoœæ wyst¹pienia licznych barier oraz
trudnoœci w procesie komunikowania, których unikniêcie wymaga szczególnej staran-
noœci, zw³aszcza ze strony nauczycieli. 

4.2. UNIKANIE BARIER KOMUNIKACYJNYCH

Komunikowanie siê z innymi nie polega jedynie na umiejêtnym doborze s³ów, ale rów-
nie¿ na unikaniu takich zwrotów i sytuacji, które mog¹ byæ odebrane w sposób utrud-
niaj¹cy prawid³owy odbiór naszych intencji. Istnieje wiele przyczyn ograniczenia sku-
tecznoœci komunikowania siê, które nazywane s¹ równie¿ barierami komunikacyjny-
mi. Bariery komunikacyjne sklasyfikowane zosta³y wed³ug nastêpuj¹cych kategorii:

bariery
komunikacyjne
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Osądzanie 
realizowane przez narzucanie innym własnych wartości i rozwiązań cudzych proble-
mów; zamiast słuchania tego, co mówi partner, oceniamy jego wygląd i sposób mó-
wienia. W sposób szczególny bariera ta budowana jest przez:

Krytykowanie „Czy naprawdę nic nie rozumiesz?”, „Jesteście sami sobie winni,
trzeba słuchać, kiedy do was mówię”

Obrażanie

Orzekanie, 
stawianie diagnozy

Chwalenie
połączone z oceną

„Co z ciebie za głupek!”, „To dlatego, że jesteś leniwa” 

„W tej sprawie nie masz nic do powiedzenia, ciebie to wcale 
nie interesuje”, „Uważasz, że jesteś mądrzejsza ode mnie”

„Gdybyś się trochę postarał, na pewno wyszłoby to znacznie lepiej”,
„Jesteś bardzo miły, ale czy mógłbyś wreszcie usiąść inaczej?”

Decydowanie za innych 
polegające głównie na pozbawianiu innych możliwości samodzielnego decydowania
o sobie; odbierani jesteśmy jako osoba, dla której odczucia, wartości i problemy roz-
mówcy są nieważne, nawet, gdy nasze komunikaty podyktowane są troską i chęcią
pomocy. W sposób szczególny bariera ta budowana jest przez:

Rozkazywanie „Masz się uczyć 2 godz. dziennie”, „Siadaj i nie dyskutuj” 

Grożenie

Moralizowanie

Niewłaściwe pytania
– zbyt liczne, 
nie na temat

„Jeżeli tego nie zrobisz, to...”, 
„Jeżeli zaraz się nie uspokoisz, to pójdziesz do dyrektora”

„Ja w twoim wieku, w takiej sytuacji ..., i tak powinieneś robić?”,
„Powinieneś wiedzieć, że dzieci i ryby głosu nie mają”

„Gdzie byłeś?, Co robiłeś?”, 
„Gdzie pracują twoi rodzice?”
„Z kim...?”, „Kto w klasie ma podobne problemy?” 

Uciekanie od problemów rozmówcy 
dostrzegane, kiedy nie jesteśmy właściwie skłonni zajmować się problemami partnera,
nie zwracamy uwagi na jego uczucia i zmartwienia, bagatelizujemy jego obawy i lęki.
W sposób szczególny bariera ta budowana jest przez:

Doradzanie „Najlepiej byłoby, gdybyś ...”, „Na drugi raz ...”, „Weź przykład z ...”

Zmienianie tematu

Logiczne 
argumentowanie

Pocieszanie

„Co robisz w niedzielę?”, 
„To, co mówisz nie jest najgorsze, wyobraź sobie, że ...” 

„Aby poprawić wyniki, trzeba po prostu więcej ćwiczyć”, 
„Skup się na faktach, uczucia zostaw na inne okazje”, 
„Gdybyś nie zaczepiał, nie oberwałbyś”

„Nie martw się, wszystko będzie dobrze” 
„ Zobacz, inni też mają takie same problemy”
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Os¹dzanie wynika z przekonania, ¿e niektórzy maj¹ prawo decydowaæ o wartoœci in-
nych osób, niekiedy bywa mylone z postaw¹ asertywn¹. Osoby, które tak siê zachowu-
j¹, mówi¹, ¿e ich wypowiedzi maj¹ na celu jedynie dobro drugiej osoby. ¯yj¹ w prze-
konaniu, ¿e tylko „szczera” i w sposób jednoznaczny wyra¿ona ocena mo¿e skutecznie
wp³yn¹æ na postawy i zachowania innych. Tak naprawdê jednak zwykle mamy tu do
czynienia ze zwyczajn¹ manipulacj¹. Os¹dzamy, bo chcemy podkreœliæ swoj¹ wartoœæ
wobec osoby os¹dzanej. Os¹dzaj¹c, poni¿amy i gdzieœ w g³êbi duszy mamy nadziejê, ¿e
dziêki temu uda nam siê podporz¹dkowaæ osobê, na któr¹ chcemy wywrzeæ wp³yw.

Ka¿da z powy¿szych postaw dzia³a demotywuj¹co na naszych uczniów. Przede
wszystkim trac¹ chêæ do komunikowania siê z nami. My z kolei tracimy w ich oczach
wiarygodnoœæ. Osoba, która nie potrafi byæ obiektywna, która nadu¿ywa swojej pozy-
cji i jest niesprawiedliwa w stosunku do s³abszych, nie mo¿e byæ w ¿adnym wypad-
ku odbierana jako wzór, a wiêc tarci w pewnym sensie prawo do kierowania naszymi
losami. Nasze mo¿liwoœci motywacyjne w takim przypadku nie istniej¹.

Osoby, które decyduj¹ za innych, równie¿ maj¹ tendencjê do manipulowania innymi.
Ich podstawow¹ potrzeb¹ jest narzucanie swojej woli, chêæ dominowania oraz podpo-
rz¹dkowania sobie zachowañ, a nawet myœli drugiej osoby. Obie postawy w rzeczywi-
stoœci powoduj¹ pojawienie siê postawy wycofania oraz niechêci do wspó³pracy. Oso-
by, które znajduj¹ siê w takiej sytuacji, zaczynaj¹ ¿yæ w przekonaniu, ¿e nie maj¹ na nic
wp³ywu, ¿e wszystko musz¹ robiæ zgodnie z dostarczon¹ im instrukcj¹, ¿e nie maj¹ pra-
wa do w³asnego zdania. Postawa taka dzia³a szczególnie demotywuj¹co. Za³o¿eniem
motywacji jest autonomia i wewnêtrzna chêæ dzia³ania. W sytuacji, kiedy ka¿dy nasz in-
dywidualny ruch jest torpedowany przez osobê, która uwa¿a, ¿e mo¿e za nas podejmo-
waæ decyzje, my sami przestajemy zastanawiaæ siê nad tym, co mamy zrobiæ. Tracimy
motywacjê. Co najwy¿ej budzi siê w nas bunt przeciwko komuœ, kto siê tak zachowuje. 

Osoby uciekaj¹ce od cudzych problemów ani zbytnio nie szkodz¹, ani nie pomagaj¹.
Bywa, ¿e niekiedy zachowania, takie jak pocieszanie czy doradzanie, odbierane s¹ jako
dzia³ania pozytywne i wspieraj¹ce. Czêsto te¿ osoby, które siê tak zachowuj¹, dok³ad-
nie w taki sposób myœl¹ o swoich postawach. W rzeczywistoœci jednak nadawca zbyt
czêsto za g³ówny cel kontaktu z innymi stawia sobie promowanie siebie i ograniczanie
wartoœci potrzeb drugiej strony. Nadawca w tego typu relacji myœli o sobie: „Jaki jestem
m¹dry”, „Jak wiele wiem i jak dobrze potrafiê doradziæ”, „Jak skutecznie uda³o mi siê
mu pomóc”. Odbiorca takich komunikatów czêsto myœli, ¿e rzeczywiœcie ktoœ siê nim
przejmuje, ¿e dba o jego interesy, ¿e mu pomaga. Z czasem jednak orientuje siê, ¿e wy-
powiedziane przez drug¹ stronê s³owa to by³y puste, niczemu nie s³u¿¹ce deklaracje, ¿e
tak naprawdê nie mo¿e na tego kogoœ liczyæ. Próbuj¹c wykreowaæ motywacjê w na-
szych uczniach, musimy zadbaæ o to, aby uwierzyli w siebie, a jednoczeœnie zaszczepiæ
w nich przekonanie, ¿e zawsze bêd¹ mogli zweryfikowaæ swoje zdanie u kogoœ, kto po-
trafi obiektywnie, bez ocen i pouczania wspólnie zastanowiæ siê nad tym, czego doko-
nali i co jeszcze maj¹ do zrobienia. Osoba, która ucieka od cudzych problemów, raczej
nie bêdzie w tym pomocna. Zwykle budzi poczucie winy, niechêæ do samego siebie
i niewiarê w sens podejmowanego dzia³ania. 

narzucanie
swojej woli

os¹dzanie

uciekanie 
od problemów

innych osób
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Niekiedy zastanawiamy siê, dlaczego mimo naszych najszczerszych intencji osoby, z któ-
rymi rozmawiamy, zachowuj¹ siê jakoœ dziwnie. Dzieje siê tak na ogó³, kiedy nasze de-
klaratywne intencje mijaj¹ siê z rzeczywistymi, do których nie zawsze chcemy siê przy-
znaæ. Wielu z nas lubi pouczaæ, moralizowaæ i dawaæ „dobre rady”. Zwykle wydaje nam
siê, ¿e robimy to dla dobra innych. Ci jednak nie zawsze odbieraj¹ to w ten sam sposób.

Przeszkod¹ w komunikowaniu mo¿e byæ praktycznie ka¿dy czynnik, utrudniaj¹cy
pe³n¹ wymianê informacji miêdzy nadawc¹ a odbiorc¹. Najbardziej widocznymi
przyczynami tych zak³óceñ s¹ takie czynniki zewnêtrzne, jak szum, ha³as czy fakt po-
s³ugiwania siê ró¿nymi jêzykami. Problemy te jednak s¹ bardzo ³atwo identyfikowal-
ne, a wiêc tak¿e stosunkowo proste do zneutralizowania. Trudniej jest, kiedy w grê
wchodz¹ czynniki bardziej ukryte, takie jak ró¿nice w postrzeganiu œwiata, stany
emocjonalne czy ró¿nego rodzaju gry, które podejmuj¹ strony dialogu aby osi¹g¹æ
swoje cele. W zakres tych ró¿nic wchodz¹ miêdzy innymi: ró¿nice pogl¹dów, ocena
aktualnej sytuacji, uznawany system wartoœci, ocena pe³nionych ról, hierarchia wa¿-
noœci, nieufnoœæ wobec innych, a tak¿e stany emocjonalne, takie jak lêk, gniew, za-
k³opotanie, zazdroœæ, nieufnoœæ, nadmierne osobiste zaanga¿owanie, oczarowanie,
uraza, niechêæ. Gry to przede wszystkim wykorzystywanie funkcji dla uzyskania in-
nych korzyœci ni¿ te, które wynikaj¹ z pe³nienia okreœlonej roli, nieadekwatnoœæ prze-
konañ co do swoich mo¿liwoœci i pozycji w stosunku do rzeczywistoœci, œwiadome
zaburzanie relacji miêdzy komunikatami werbalnymi a niewerbalnymi. Przyczyny
powy¿sze bywaj¹ niekiedy tak g³êbokie, ¿e ca³kowicie uniemo¿liwiaj¹ sprawne ko-
munikowanie siê. Warto jednak siê temu przeciwstawiaæ. Jack R. Gibb w artykule za-
tytu³owanym „Defensive Communication”2) zestawia w pary typy zachowañ utrudnia-
j¹cych komunikacjê oraz typy podtrzymuj¹ce j¹. 

2) Cyt. za J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1992 r.

Zachowania utrudniające
komunikację

Zachowania podtrzymujące
komunikację

1. Wartościowanie – osądzanie, wywo-
łuje postawy obronne

2. Kontrola – stwierdzenia, polecenia,
uwagi sugerujące, że słuchacze są gorsi

3. Strategia – zachowania manipulacyj-
ne, bazujące na użyciu podstępu

4. Neutralność – postawa zimna 
i obojętna

5. Wyższość – pouczanie i upominanie
w celu podkreślenia własnej wyższości

6. Pewność – przekonanie innych, 
że wszystko wiemy najlepiej i że nic nie
ma prawa zachwiać naszej pewności 

1. Opis – zwracanie większej uwagi na
obiektywne przedstawianie faktów

2. Orientacja na problem – zapewnienie,
że nadawca chce z odbiorcą wspólnie
rozwiązać problem

3. Spontaniczność – rzetelne, uczciwe
i naturalne komunikaty

4. Empatia – wczuwanie się w sytuację
słuchacza

5. Równość – zachowanie partnerskie
wykazujące szacunek i zaufanie

6. Warunkowość – wykazanie chęci wysłu-
chania innych punktów widzenia i roz-
ważanie nowych informacji
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Bardzo czêsto w rozmowach stosuje siê komunikaty wartoœciuj¹co-oceniaj¹ce.
Szko³a jest nimi wype³niona po brzegi. Nauczyciele mówi¹ np. „Ty nigdy nie
potrafisz zrobiæ tego, jak nale¿y”. Uczeñ odpowiada: „Ten nauczyciel za du¿o od
nas wymaga”. A przecie¿ mo¿na tê sam¹ informacjê przekazaæ mniej emocjonalnie
i w sposób bardziej obiektywny. Skuteczne unikanie barier komunikacyjnych ma
du¿y wp³yw na efektywne motywowanie ludzi do okreœlonych dzia³añ. Tylko
osoby, które czuj¹ siê wys³uchane, potrafi¹ dok³adnie przedstawiæ swoje
oczekiwania oraz w¹tpliwoœci. Te zaœ rozpatrzone wspólnie przez obie strony
mog¹ siê przyczyniæ do uzgodnienia optymalnej œcie¿ki realizacji celu, do którego
na przyk³ad prze³o¿ony próbuje przekonaæ podw³adnego.

4.3. PREFERENCJE SENSORYCZNE

Ka¿dy cz³owiek odbiera œwiat inaczej i planuje swoje komunikaty do œwiata tak, aby
zostaæ zrozumianym. Najogólniej mo¿na to uj¹æ w nastêpuj¹cym modelu stylu
komunikowania siê i uczenia:

Uczymy siê na ró¿ne sposoby. S¹ osoby, które ucz¹ siê przede wszystkim dziêki
zmys³owi wzroku (wzrokowcy), s³uchu (s³uchowcy) albo przez doœwiadczanie i/lub
dotyk (kinestetycy lub dotykowcy). Ponadto istnieje podzia³ ze wzglêdu na
preferencje pracy indywidualnej lub grupowej. Nauczyciel, który stawia sobie za cel
motywowanie swoich uczniów do skutecznego i celowego dzia³ania, powinien znaæ
preferencje sensoryczne swoich uczniów i organizowaæ proces uczenia siê tak, aby
optymalnie anga¿owaæ ich w proces uczenia siê. Uczniowie preferuj¹cy okreœlone
style uczenia siê maj¹ swoiste preferencje dotycz¹ce zdobywania podstawowych
umiejêtnoœci jêzykowych, tj. mówienia, s³uchania, pisania i czytania. Preferencje te
kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:

wzrokowo

słuchowo

kinestetycznie

wzrokowo

słuchowo

kinestetycznie

Organizacja 
myślenia

Przyswajanie
wiadomości

Wyrażanie 
myśli
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Rodzaj

preferencji 

Typowe 

cechy 

Typowe 

wypowiedzi 

Reaguje przede wszystkim na
to, co widzi. Lubi demonstracje
lub pokazy. Lubi wykresy i ta-
bele. Lubi opisy. Pamięta do-
brze obrazki i kolory ilustracji
w książkach, tabele oraz sche-
maty. Mniej sprawnie zapamię-
tuje natomiast konkretne wyra-
zy, nazwy – łatwiej jest mu je
sobie przypomnieć, kiedy po-
trafi je powiązać z obrazem.
Lubi patrzeć i rysować. Uczy się
głównie czytając i robiąc wła-
sne notatki. Lubi porządek, nie-
kiedy do perfekcji. Preferuje
sztuki wizualne.

Woli słuchać niż czytać. Lubi
dialogi i rozmowy. Powtarza
głośno to, co napisał, niekiedy
rozmawia sam ze sobą. Lubi
słuchać, dlatego woli wykłady
od czytania. Zapamiętuje to,
o czym mówiono na lekcji. Wo-
li mówić o działaniach niż je
oglądać. Uczy się też, oglądając
filmy. Może popełniać charak-
terystyczne błędy w pisaniu (pi-
sze tak, jak słyszy). Miewa kło-
poty z pracą z mapami oraz
z geometrią.

Lubi ruch. Z trudem siedzi na
lekcjach. Uczy się przez wykony-
wanie czynności i bezpośrednie
zaangażowanie. Lubi emocje,
ruch. Nie lubi czytać. Pamięta,
co sam wykonał. Ucząc się, żeby
odpowiednio się skoncentro-
wać, często wykonuje dodatko-
we czynności (stukanie długopi-
sem o blat stołu, machanie no-
gami itd.). Nie lubi słuchać.

WZROKOWIEC 

SŁUCHOWIEC

KINESTETYK 

Potrafi powiedzieć: „Po-
patrz, jak to brzmi” albo
„Widzisz, jaka to ładna
muzyka”. 

Na ogół mówi z dużą ła-
twością, płynnie i melodyj-
nie. W czasie rozmowy
często powtarza: „Posłu-
chaj, jak tu ładnie”, „Sły-
szysz, jak to wygląda?” Lu-
bi czytać głośno lub pół-
głosem.

Podczas rozmowy na ogół
intensywnie gestykuluje.
Potrafi powiedzieć: „Ta
sprawa mnie porusza”,
„Idzie dobrze”. 
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Warto pamiêtaæ, ¿e podobne preferencje mog¹ posiadaæ równie¿ nauczyciele. Styl, jaki
reprezentuj¹ ucz¹cy, wp³ywa na jego sposób nauczania. Nauczyciel wzrokowiec mówi
szybko, stosuje pomoce wizualne, przekazuje du¿o informacji wizualnie, wa¿na jest
u niego forma przekazu, ocenia na podstawie wygl¹du oraz dotrzymuje planu czasowe-
go. Nauczyciel s³uchowiec mówi rytmicznie, lubi dyskusje i omawianie, czêsto informa-
cje przekazuje czytaj¹c, parafrazuje wypowiedzi uczniów, ocenia p³ynnoœæ wypowiedzi,
a tak¿e czêsto odbiega od tematu. Nauczyciel kinestetyk mówi powoli, preferuje mode-
le, prace praktyczne, przekazuj¹c informacje, lubi projekty, du¿o ruchu, wa¿na dla niego
jest idea, ocenia dzia³ania i aktywnoœæ, a tak¿e chêtnie prace na zajêciach dzieli na zespo-
³y. W relacji uczeñ – nauczyciel idealna sytuacja by³aby wtedy, gdy obie strony prezen-
towa³y te same preferencje (nauczyciel wzrokowiec – uczeñ wzrokowiec). 

Problem polega jednak na tym, ¿e taka sytuacja jest praktycznie niemo¿liwa, choæby z te-
go wzglêdu, ¿e w klasie s¹ osoby reprezentuj¹ce ró¿ne sposoby odbierania œwiata. Nie
sposób dostosowaæ siê do wszystkich. Dlatego nauczyciel musi zadbaæ o to, aby w trak-
cie zajêæ prezentowaæ ró¿ne preferencje sensoryczne, uwzglêdniaæ w swoich dzia³aniach
potrzeby ka¿dego ucznia – wzrokowca, s³uchowca i czuciowca, i pamiêtaæ, ¿e aby uzy-
skaæ efekt swoich oddzia³ywañ pedagogicznych, wzrokowiec musi zobaczyæ, s³uchowiec
us³yszeæ, a kinestetyk czuæ to, co chcemy mu przekazaæ i do czego chcemy go przekonaæ.
Dostosowanie technik pracy do preferencji uczniów daje wymierne korzyœci w postaci
sukcesów uczniów w nauce. £atwiej jest im przyswajaæ materia³ i kszta³towaæ umiejêtno-
œci, a dziêki temu uzyskiwaæ lepsze oceny i wiêksz¹ motywacjê do dalszej pracy.

4.4. TYPY INTELIGENCJI

Pojêcie typów inteligencji odwo³uje siê do koncepcji zró¿nicowanych inteligencji we-
d³ug teorii Gardnera. Teoria ta mówi, ¿e nie istnieje jeden czy dwa rodzaje inteligencji:
logiczno-matematyczna i werbalno-lingwistyczna (które mierzone s¹ w teœcie na inteli-
gencjê). Istniej¹ równie¿ inne inteligencje: muzyczno-rytmiczna (umiejêtnoœæ wytwarza-
nia i rozumienia treœci, których noœnikiem jest dŸwiêk, cechuje ona kompozytorów, wy-
konawców i krytyków muzyki), fizyczno-ruchowa (zdolnoœæ do rozwi¹zywania proble-
mów zwi¹zanych z ruchem i postaw¹ cia³a, cechuje tancerzy, sportowców), wzrokowo-
-przestrzenna (potrzebna do analizy graficznych obrazów, ich przetwarzania i odtwarza-
nia z pamiêci, cechuj¹ca artystów i przewodników z dobr¹ orientacj¹ przestrzenn¹), inte-
ligencja interpersonalna (zdolnoœæ do rozumienia relacji miêdzyludzkich, a tak¿e cu-
dzych uczuæ, intencji i innych stanów psychicznych) i intrapersonalna (polega na rozu-
mieniu samego siebie, a zw³aszcza rozró¿niania w³asnych uczuæ i nastrojów oraz umo¿-
liwia osi¹gniêcie wysokiego stopnia samowiedzy i m¹droœci). M³odzie¿ uzyskuj¹ca do-
bre wyniki w nauce najczêœciej posiada najlepiej rozwiniête dwa pierwsze typy inteligen-
cji. Nie oznacza to jednak, ¿e uczeñ obdarzony inteligencj¹ innego typu jest gorszy.
Wrêcz przeciwnie, warto zastanowiæ siê, czy nasi uczniowie o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, których np. poziom intelektualny nie jest zbyt wysoki, nie posiadaj¹
znacznych umiejêtnoœci w innej dziedzinie, np. w sporcie lub muzyce. Szko³a, jako miej-
sce rozwoju osobistego, powinna dawaæ szansê na osi¹gniêcie sukcesu ka¿demu ucznio-
wi, tak¿e temu, który nie ma znacznych osi¹gniêæ w dziedzinie œciœle naukowej. 
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Rodzaj

inteligencji 

Krótka 

charakterystyka 

W procesie 

uczenia się należy: 

k Wrażliwość na wzorce
k Zorganizowanie, systematyczność
k Umiejętność rozumowania
k Uczeń lubiący słuchać, czytać 

oraz pisać
k Brak kłopotów z ortografią 
k Uczeń, który lubi gry słowne

k Opowiadać historyjki
k Grać w gry pamięciowe dotyczące nazw

i miejsc
k Czytać i pisać opowiadania i anegdoty
k Przeprowadzać wywiady
k Układać zagadki, gry ortograficzne
k Łączyć czytanie i pisanie z innymi dzie-

dzinami

k Stymulować rozwiązywanie problemów
k Grać w gry wymagające obliczeń mate-

matycznych, analizowania i interpreto-
wania danych

k Zachęcać do doświadczeń praktycznych
i używania komputera do obliczeń
i tworzenia arkuszy kalkulacyjnych

k Włączać organizację i matematykę do
innych przedmiotów

k Korzystać z ilustracji, rysować wykresy
i mapy, stosować grafikę komputerową

k Łączyć sztukę z innymi przedmiotami
k Korzystać z Map Skojarzeń, wizualizo-

wać różne zagadnienia, przedstawiać
plany i cele za pomocą diagramów

k Umieszczać na ścianach bodźce pery-
feryjne, np. plansze z wiadomościami

k Uczyć przez piosenki oraz koncerty
aktywne i pasywne 

k Uczyć z towarzyszeniem muzyki baro-
kowej 

k Łączyć muzykę z innymi przedmiotami
k Korzystać z muzyki, aby się odprężyć
k Uczyć przez rapowanie, wiersze 

i chóralne czytanie

k Uczeń, który lubi myśleć abstrakcyjnie,
precyzyjnie się wysławiać, liczyć i jest
dobrze zorganizowany

k Stosowanie logicznych struktur myślo-
wych – rozwiązywanie problemów 

k Chętnie pracuje z komputerem
k Uporządkowane notatki

k Myślenie obrazami 
k Używanie przenośni
k Brak trudności w odczytywaniu map,

wykresów i diagramów 
k Uczeń, który lubi sztukę: rysunki, ma-

larstwo i rzeźbę oraz ma dobre wyczu-
cie koloru

k Zapamiętywanie informacji w posta-
ci obrazów

k Wrażliwość na rytm oraz tonację
i barwę dźwięków

k Wrażliwość na ładunek emocjonalny
muzyki

k Wrażliwość na złożoną strukturę 
muzyki

k Wyjątkowe panowanie nad własnym
ciałem i przedmiotami

k Umiejętność rozłożenia czynności
w czasie

k Uczeń, który lubi uczestniczyć w za-
jęciach sportowych, dotykać, działać
i preferuje pomoce naukowe, który-
mi można manipulować

k Wykorzystywać taniec i ruch do nauki 
k W naukach ścisłych używać pomocy

naukowych 
k Zadbać o to, aby mieć dużo „zmian

rytmu” i przerw
k Włączyć ruch do wszystkich przedmiotów

Językowa 

Logiczna

Przestrzenna

Muzyczna

Ruchowa 
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k Nauka przez udział w procesie nauczania
k Uczeń wierci się, jeśli jest zbyt mało

przerw
k Uzdolniony manualnie, technicznie

k Dobry negocjator, łatwość nawiązy-
wania kontaktów z innymi ludźmi

k Umiejętność odczytywania cudzych
intencji

k Dobrze porozumiewa się z innymi, cza-
sami nimi manipuluje

k Preferuje zajęcia grupowe, lubi
współpracować

k Chętnie występuje w roli mediatora

k Świadomość swoich uczuć – dobrze
rozwinięta samoświadomość

k Intuicja
k Umiejętność samomotywowania się
k Skrytość
k Chęć odróżniania się od większości

k Korzystać z modeli, urządzeń tech-
nicznych, klocków Lego, stosować
techniki karate, aby się skupić

k Odgrywać scenki i różne role
k Pstrykać palcami, klaskać, tupać, ska-

kać wspinać się, a także powtarzać
sobie w myślach materiał (podczas
pływania lub biegania)

k Uczyć się wspólnie z innymi
k Robić dużo przerw, które pozwolą na

nawiązywanie kontaktów towarzyskich
k Uczyć się w parze z inną osobą (aby

dzielić się wiedzą) 
k Zamienić naukę w zabawę, włączyć

kontakty międzyludzkie do wszyst-
kich przedmiotów

k Pracować w zespołach, uczyć przez po-
maganie innym (opiekę nad innymi)

k Określać związki przyczynowo-skutkowe

k Korzystać z działań stymulujących
rozwój osobisty, aby przełamać czyn-
niki blokujące uczenie się, zostawiać
czas na refleksję

k Dyskutować o swoich doświadczeniach
i związanych z nimi uczuciach, zastana-
wiać się nad nimi i opisywać je

k Uczyć osobistej afirmacji i dociekliwości

Rodzaj

inteligencji 

Krótka 

charakterystyka 

W procesie 

uczenia się należy: 

Ruchowa 

Interperso-
nalna

Intraperso-
nalna

4.5. STYLE UCZENIA SIĘ

Ró¿ne osoby maj¹ ró¿ne preferencje w zakresie uczenia siê. Z t¹ oczywist¹ prawd¹
styka siê ka¿dy, kto uwa¿nie obserwuje, jak ludzie reaguj¹ w nowych sytuacjach. Naj-
bardziej popularn¹ klasyfikacjê opracowa³ David Kolb, który wyró¿ni³ cztery podsta-
wowe style uczenia siê: 

Teoretyczny (Teoretycy);

Refleksyjny (Refleksyjni);

Aktywny (Praktycy);

Pragmatyczny (Pragmatycy).



Copyright © 2007 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 28

w
w

w
.d

a
s
h
o
fe

r
.p

l
4. UCZEŃ W SYSTEMIE MOTYWACJI

MOTYWACJA – TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW

TEORETYCY

Uczniowie teoretycy lubi¹ teorie, modele, konstrukcje intelektualne. Chêtnie i ³a-
two myœl¹ w sposób abstrakcyjny. Lubi¹ logiczne rozumowanie. Czêsto d¹¿¹ do
perfekcji w budowie swoich teorii. Lubi¹ analizê i syntezê. Podczas zajêæ pytaj¹:
kto jest autorem danej koncepcji czy teorii, jak siê ma ta teoria do innej, na jakich
teoretycznych podstawach oparta jest wypowiedŸ rozmówcy, jakie s¹ g³ówne za³o-
¿enia, czy to ma sens.

Nie lubi¹ subiektywnoœci. Powierzchownoœæ i ba³agan w myœleniu ich razi. Ra-
czej unikaj¹ argumentów emocjonalnych i emocjonalnego sposobu mówienia.
Mog¹ anga¿owaæ siê w polemikê, zanim w pe³ni poznaj¹ zdanie rozmówcy. Je-
œli s¹ przekonani o wy¿szoœci swoich teorii, mog¹ przerywaæ i atakowaæ roz-
mówcê, zanim w pe³ni poznaj¹ jego rozumowanie i argumenty. Teoretycy nie-
chêtnie bior¹ udzia³ w æwiczeniach, jeœli nie znaj¹ ich celu i przebiegu. Chc¹
najpierw rozumieæ, a nastêpnie robiæ. W naukê anga¿uj¹ g³ównie umys³ i logi-
kê. Teoretycy „dra¿ni¹” zw³aszcza praktyków i pragmatyków, którzy na ogó³
uwa¿aj¹, ¿e teoretycy marnuj¹ czas na niepotrzebne dywagacje, zamiast przejœæ
do dzia³ania. W szczegó³ach teoretycy:

adaptuj¹ i integruj¹ swoje obserwacje w skomplikowane, choæ bardzo logiczne teorie;

analizuj¹ problemy przez pionowe rozumowanie krok po kroku;

przystosowuj¹ rozbie¿ne fakty do wewnêtrznie spójnych teorii; 

maj¹ tendencjê do perfekcjonizmu;

nie spoczn¹, dopóki wszystko nie zostanie uporz¹dkowane i dopasowane do ich
schematu myœlenia;

lubi¹ zarówno analizê, jak i syntezê logiczn¹;

korzystaj¹ najczêœciej z oparcia w za³o¿eniach teoretycznych, regu³ach, myœle-
niu modelowym i systemowym;

ich filozofia podporz¹dkowana jest logice i rozs¹dkowi;

najczêœciej zadawane przez nich pytania to: Czy to jest sensowne? Jak to siê ma
do innych rzeczy? Na jakiej podstawie? 

REFLEKSYJNI, inaczej analitycy

Refleksyjni uczniowie s¹ na ogó³ bardzo dobrymi obserwatorami, analizuj¹ da-
ne zjawisko, porównuj¹ teoriê i jej wymiar funkcjonowania w praktyce i na tym
koñcz¹. Lubi¹ sami analizowaæ informacje. Staraj¹ siê dok³adnie zrozumieæ,
o czym jest mowa i w czym uczestnicz¹. Skupiaj¹ siê na zbieraniu danych
i gruntownym ich przemyœleniu. Poniewa¿ zabiera im to du¿o czasu, czêsto od-
wlekaj¹ podejmowanie decyzji. Rzadko spontanicznie w³¹czaj¹ siê do dyskusji.
Lubi¹ rozpatrywaæ sprawy z ró¿nych perspektyw. Potrzebuj¹ zwykle du¿o 
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czasu na zapoznanie siê z materia³em. W efekcie podczas lekcji mog¹ wygl¹-
daæ na wycofanych. Jednoczeœnie mog¹ zadawaæ pytania pog³êbiaj¹ce zrozu-
mienie problemu. Ponadto uwa¿nie s³uchaj¹ odpowiedzi. S¹ znakomitymi ana-
litykami, ale ograniczaj¹ swoje uczenie siê przez eliminowanie etapu osobiste-
go doœwiadczenia w praktyce. W przypadku, kiedy wypowiadaj¹ siê na tematy,
które maj¹ dok³adnie przemyœlane, wyra¿aj¹ swoje zdanie. Osoby refleksyjne
tak¿e „dra¿ni¹” praktyków i pragmatyków. Za to z sympati¹ odbierani s¹ przez
teoretyków (pod warunkiem, ¿e mog¹ ich potraktowaæ jako Ÿród³o wa¿nych in-
formacji). W szczegó³ach refleksyjni:

lubi¹ stawaæ z boku w wielu sytuacjach, aby przygl¹daæ siê im z ró¿nych per-
spektyw;

ci¹gle zbieraj¹ dane i informacje zarówno z pierwszej rêki, jak i od innych oraz
lubi¹ wnikliwie je rozwa¿aæ, zanim wyci¹gn¹ jakiekolwiek wnioski;

poniewa¿ najwa¿niejsze jest dla nich gromadzenie informacji na temat doœwiad-
czeñ i wydarzeñ, samo podejmowanie decyzji i wyci¹ganie wniosków staraj¹ siê
odk³adaæ tak d³ugo, jak to tylko mo¿liwe;

ich filozofi¹ jest roztropnoœæ i systematyczna dok³adnoœæ; 

lubi¹ rozwa¿yæ ró¿ne pomys³y i nie ¿a³owaæ póŸniej, ¿e mogli czegoœ unikn¹æ;

s¹ ludŸmi niezwykle refleksyjnymi, którzy przed podjêciem jakiegokolwiek kro-
ku musz¹ przyjrzeæ siê sprawie i jej konsekwencjom z ró¿nych stron;

na spotkaniach i zebraniach zajmuj¹ zwykle miejsca w tylnym rzêdzie;

lubi¹ obserwowaæ innych ludzi;

daj¹ innym mo¿liwoœæ przedstawienia ich punktu widzenia;

sami pod¹¿aj¹ za tematem dyskusji, zanim wypowiedz¹ na forum swoje zdanie;

maj¹ tendencjê do pozostawania w cieniu i dystansuj¹ siê od ludzi;

ich dzia³anie zawsze wpisane jest w szerszy kontekst zarówno teraŸniejszy, jak
i przysz³y.

PRAKTYCY

Uczniowie praktycy najlepiej ucz¹ siê przez dzia³anie. Z regu³y lekcewa¿¹ teo-
riê i gotowe procedury czy schematy. Interesuje ich przede wszystkim natych-
miastowe wdro¿enie w praktyce. Wszystkiego ucz¹ siê metod¹ prób i b³êdów
i ufaj¹ przede wszystkim sobie. Jednak czêsto okazuje siê, ¿e nieznajomoœæ
teorii przeszkadza w szybkim wdra¿aniu pomys³ów w praktyce. S¹ to osoby lu-
bi¹ce eksperymenty, które bardzo anga¿uj¹ siê we wszystko, co robi¹, dyna-
miczne, otwarte, entuzjastyczne i aktywne. Rzadko zachowuj¹ siê sceptycznie.
Wol¹ najpierw zrobiæ, a póŸniej to przemyœleæ, ni¿ na odwrót. Lubi¹ wspó³pra-
cowaæ z innymi, ale najlepiej, kiedy wszystko idzie po ich myœli. Praktykom
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trudno wspó³pracowaæ z teoretykami i refleksyjnymi, których uznaj¹ za osoby
marnuj¹ce czas na niepotrzebne rozwa¿ania. W szczegó³ach praktycy:

ca³kowicie i bez uprzedzeñ oddaj¹ siê nowym doœwiadczeniom;

ciesz¹ siê dniem dzisiejszym i nie przeszkadza im nadmiar prze¿yæ;

s¹ otwarci, pozbawieni sceptycyzmu, dziêki czemu entuzjastycznie podchodz¹
do wszystkiego, co nowe;

wnikaj¹ w sytuacje trudne i delikatne;

ich ¿ycie jest niezwykle aktywne, uwielbiaj¹ dzia³anie w sytuacjach stresuj¹-
cych;

problemy rozwi¹zuj¹ metod¹ „burzy mózgu”;

kiedy koñczy siê podniecenie wywo³ane dzia³aniem, natychmiast szukaj¹ kolej-
nej okazji do aktywnoœci;

doskonale radz¹ sobie z nowymi wyzwaniami, jednak ich entuzjazm szybko wy-
gasa, kiedy dochodzi do wdra¿ania pomys³ów w ¿ycie;

s¹ osobami towarzyskimi, chêtnie nawi¹zuj¹ kontakty jednak, zawsze chc¹ do-
minowaæ nad innymi;

s¹ dusz¹ towarzystwa i d¹¿¹ do skupienia dzia³añ wokó³ siebie.

PRAGMATYCY
Pragmatycy sprawdzaj¹ najpierw, czy ich pomys³y znajd¹ zastosowanie w prakty-
ce i staraj¹ siê przemyœleæ swoje dzia³anie, aby maksymalnie wyeliminowaæ
prawdopodobieñstwo b³êdu. Lubi¹ zadawaæ pytania typu: do czego to mo¿na za-
stosowaæ, czy to mi siê przyda, co dalej mogê z tym zrobiæ. Sprawdzaj¹ teoriê
w praktyce. Praktyka i jakoœæ efektów jest dla nich punktem odniesienia i warto-
œciowania. Dzia³aj¹ szybko, sprawnie i przede wszystkim celowo. Nie przeszka-
dza im, ¿e teoria jest niespójna (tak jak teoretykom). Nie anga¿uj¹ siê w refleksjê
(tak jak typ refleksyjny), zanim nie sprawdz¹ korzyœci z okreœlonego procesu.
Umiej¹ sprawnie dzia³aæ, ale nie robi¹ tego chêtnie, jeœli nie maj¹ wizji wymier-
nych efektów. Jeœli chcemy zwróciæ ich uwagê, musimy na pocz¹tku uœwiadomiæ
im korzyœci z okreœlonego dzia³ania. Pragmatycy z niecierpliwoœci¹ s³uchaj¹ wy-
wodów teoretyków i refleksyjnych opinii. Najlepiej rozumiej¹ siê z praktykami.
W szczegó³ach pragmatycy:

chêtnie przejmuj¹ pomys³y, teorie i techniki, które ich zdaniem s¹ warte wyko-
rzystania;

aktywnie poszukuj¹ nowych rozwi¹zañ i przy nadarzaj¹cej siê sposobnoœci pró-
buj¹ wprowadzaæ je w formie eksperymentu;

lubi¹ dzia³anie;

szybko i chêtnie pracuj¹ nad rozwi¹zaniami, które ich interesuj¹;

nie lubi¹ otwartych dyskusji;
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z zasady s¹ praktyczni;

bez trudu przychodzi im podejmowanie decyzji i rozwi¹zywanie problemów;

na nowe mo¿liwoœci reaguj¹ jak na wyzwanie;

ich filozofiê mo¿na podsumowaæ has³ami: „zawsze mo¿e byæ lepiej” i „jeœli coœ
dzia³a w praktyce, jest dobrze”.

Ka¿dy ze stylów uczenia siê ma zalety i ograniczenia, które przedstawione zosta³y
w poni¿szej ramce.

Typ Zalety Ograniczenia

k Myśli w sposób logiczny.
k Jest obiektywny.
k Dobrze analizuje i syntetyzuje informa-

cje. Jest zdyscyplinowany wewnętrznie
i konsekwentny.

k Długo myśli przed podjęciem działania. 

k Rozważny. 
k Niezależny w sądach. 
k Uważnie słucha, zadaje pytania. 
k Jego wnioski są starannie przemyślane. 

k Otwarty, elastyczny, optymistyczny 
i zaangażowany. 

k Angażuje się w to, co robi. 
k Szybko przechodzi do działania.

k Jeśli ma świadomość korzystnego celu,
zaczyna działać. 

k Sprawnie zmierza do celu. 
k Jeśli może, wszystko testuje w praktyce.

k Chce najpierw wiedzieć, a potem działać.
k Źle znosi bałagan, wieloznaczność,

niepewność. 
k Uważa, że to, co subiektywne i intu-

icyjne nie jest wystarczająco pewne. 
k Używa słów „powinien”, „należy”, „musi”,

„trzeba”.

k Często trzyma się na uboczu.
k Długo myśli, zanim podejmie decyzję.
k Unika ryzyka. 
k Jest powolny w działaniu.

k Może działać bez przygotowania. 
k Niepotrzebnie podejmuje ryzyko. 
k Zbyt dużo robi sam i zbyt mało czasu

przeznacza na przygotowanie.

k Jeśli nie zobaczy, „nie uchwyci” prak-
tycznego zastosowania i traci zaintere-
sowanie daną sprawą. 

k Wybiera pierwsze, nadające się rozwią-
zanie. 

k Jest mało zainteresowany podstawa-
mi, założeniami itp. 

k Może pomijać teorię i ludzi na rzecz
efektów.

Teoretyk

Refleksyjny

Praktyk

Pragmatyk
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5. PRACA Z UCZNIEM SZCZEGÓLNIE
UZDOLNIONYM

Jako uczniów zdolnych klasyfikuje siê zazwyczaj osoby posiadaj¹ce ponadprzeciêtne
zdolnoœci ogólne, które s¹ kreatywne i charakteryzuj¹ siê wysok¹ motywacj¹ do podej-
mowania okreœlonych dzia³añ zwi¹zanych z ich zainteresowaniami, a szerzej z rozwo-
jem. Nie zawsze jednak wszystkie te cechy wystêpuj¹ w takim samym stopniu. Zazwy-
czaj zdolny uczeñ wie i potrafi wiêcej, a tak¿e ma szczególne predyspozycje, aby wy-
korzystywaæ i rozwijaæ swoje kompetencje. Gorzej jest natomiast z motywacj¹. Nie-
kiedy mamy do czynienia z osobami, które nie chc¹ korzystaæ ze swoich mo¿liwoœci
albo wykorzystuj¹ je w inny sposób ni¿ powinny. Bezpoœrednim czynnikiem wp³ywa-
j¹cym na motywacjê ucznia zdolnego mo¿e byæ œrodowisko, w którym przebywa (ró-
wieœnicy i rodzina). S¹ sytuacje, ¿e uczeñ jest bardzo zdolny, ale rodzina nie pozwala
mu w pe³ni wykorzystywaæ jego mo¿liwoœci (bieda, inne priorytety czy aspiracje ro-
dziców, lekcewa¿enie potrzeb oraz mo¿liwoœci dziecka). Bywa tak¿e, ¿e barier¹ dla
zdolnego dziecka s¹ uczniowie, z którymi przebywa na co dzieñ (obawa przed nad-
miern¹ konkurencj¹, niechêæ do „lepszego”, lêk przed wykorzystaniem „z³ego” przy-
k³adu dobrego ucznia w celu zmuszenia innych do dodatkowej pracy). W rezultacie nie
ka¿de zdolne dziecko jest dobrym uczniem. Z regu³y iloraz inteligencji (IQ) w grani-
cach 125-155 punktów daje dziecku dobre przygotowanie do pracy szkolnej, natomiast
uczniowie z ilorazem inteligencji powy¿ej 155 punktów mog¹ napotykaæ na trudnoœci
adaptacyjne. Wi¹¿e siê to na ogó³ z faktem, ¿e wysoki poziom intelektualny uniemo¿-
liwia im porozumienie z rówieœnikami, a nawet z niektórymi doros³ymi. Czasami zdol-
ni uczniowie s¹ zbyt pewni siebie, a niekiedy nawet przem¹drzali, na ka¿dym kroku
staraj¹ siê udowodniæ – tak¿e nauczycielowi – ¿e wiedz¹ lepiej. Zdarza siê te¿, ¿e
uczniowie nadmiernie konkuruj¹ ze zdolnym uczniem i staraj¹ siê go przy³apaæ na b³ê-
dzie albo wrêcz niewiedzy. Co wiêc nale¿y zrobiæ, aby unikaæ takich sytuacji?

Przede wszystkim nale¿y uruchomiæ w szkole system identyfikacji zdolnych uczniów.
Warto pamiêtaæ, ¿e aby rozpocz¹æ pracê z uczniem zdolnym, trzeba go najpierw odszu-
kaæ, a do tego potrzebna jest wiedza i obserwacje rzetelnego nauczyciela. Uczeñ –
zw³aszcza w okresie dojrzewania – potrzebuje grupy rówieœników jako punktu odniesie-
nia, chce przynale¿eæ do grupy, pragnie jej akceptacji, a to jest trudne, poniewa¿ w wie-
lu szko³ach panuje „moda na nieuczenie siê”, zdolny uczeñ ma wiêc wiêksz¹ szansê na
odrzucenie przez klasê ni¿ na aprobatê. Oznacza to, ¿e trzeba znaleŸæ odpowiednie for-
my wykorzystania potencja³u intelektualnego uczniów przez organizacjê zajêæ dodatko-
wych czy przez wyznaczanie takich ról albo zadañ, które pozwol¹ uczniowi zdolnemu
wykazaæ siê swoimi szczególnymi kompetencjami i zyskaæ aprobatê rówieœników. 

Poniewa¿ zdolny uczeñ ma specyficzne potrzeby, zadaniem nauczyciela jest ich rozpozna-
nie i sprostanie im. Problemem jest fakt, ¿e w³aœciwie ka¿de dziecko ma w³asne potrzeby,
a poniewa¿ sprostaæ potrzebom ca³ej klasy nie jest ³atwo, nauczyciele skupiaj¹ siê zwykle
na tych, którzy potrzebuj¹ najwiêcej pomocy, wychodz¹c z b³êdnego za³o¿enia, ¿e zdolny
sobie zawsze poradzi. Tymczasem zdolny potrzebuje wsparcia tak samo jak inni uczniowie. 

uczeñ
uzdolniony

identyfikacja
zdolnych
uczniów
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Warto pamiêtaæ, ¿e odpowiednia reakcja na potrzeby ucznia zdolnego mo¿e byæ
wykorzystana do zaspokojenia potrzeb innych uczniów w klasie, a nawet do
wsparcia skutecznoœci dydaktycznej samego nauczyciela. 

Du¿ym problemem w pracy z uczniem zdolnym s¹ zawy¿one lub zani¿one oczekiwania
nauczyciela wobec ucznia (nauczyciele uczestnicz¹ w rozwoju ucznia zdolnego m.in.
przez stawianie mu okreœlonych celów i budzenie jego motywacji, zatem od ich oczeki-
wañ zale¿y jakoœæ pracy ucznia i jej efekty). Zanim okreœlimy swoje oczekiwania wo-
bec ucznia zdolnego, powinniœmy najpierw dobrze zdiagnozowaæ jego potrzeby oraz
priorytety. Zagadnienie to jest szczególnie wa¿ne w kontekœcie braku wsparcia ucznia
zdolnego przez rodzinê. Uczeñ mo¿e siê baæ, ¿e czegoœ nie wykona na odpowiednim po-
ziomie, ale te¿ mo¿e siê buntowaæ przeciwko nak³adaniu na niego zobowi¹zañ, które nie
s¹ jego osobistymi potrzebami. Podjêcie przez nauczyciela skutecznych dzia³añ umo¿li-
wiaj¹cych udzielenie uczniowi zdolnemu optymalnej pomocy wymaga nawi¹zania z nim
dobrego kontaktu, traktowania go na równi z innymi, a przede wszystkim nieobarczania
go odpowiedzialnoœci¹ za w³asne b³êdy czy niew³aœciwe zachowanie innych uczniów. 

Bez wzglêdu na mo¿liwoœci techniczne, najwa¿niejszym czynnikiem wspomaga-
j¹cym lub hamuj¹cym rozwój ucznia jest nauczyciel i rozwi¹zania organizacyj-
ne stosowane w szkole.

Koncepcje pracy z uczniem zdolnym powinny iœæ w kilku kierunkach. Mo¿e to byæ
na przyk³ad: 

1. Tworzenie klas profilowanych dla uczniów zdolnych, czyli kszta³cenie w specjal-
nych warunkach przy rozszerzonym programie niektórych przedmiotów. 

2. Wzbogacanie i zró¿nicowanie form pracy z uczniami przez rozwijanie zainteresowañ
twórczych, kszta³cenie wielopoziomowe i zró¿nicowane, stawianie i rozwi¹zywanie pro-
blemów, stosowanie metod uaktywniaj¹cych obserwacjê, myœlenie i wzbogacaj¹cych jê-
zyk uczniów, rozwijanie samodzielnoœci wed³ug indywidualnego tempa oraz usamo-
dzielnianie przez odbudowywanie emocjonalno-motywacyjne zamierzeñ, planów, indy-
widualizacjê procesu dydaktycznego, zadañ szkolnych i domowych, zadañ trudniej-
szych, zadañ do wyboru, kszta³towanie postaw i dyspozycji twórczych w wybranych
dziedzinach, a tak¿e kszta³towanie w³aœciwej wspólnoty uczniowskiej przez eliminowa-
nie atmosfery lêku i zagro¿enia, stymuluj¹cej twórcz¹ aktywnoœæ dzieci i m³odzie¿y. 

3. Przyspieszanie tempa nauki przez wczeœniejsze kierowanie do szko³y podstawo-
wej, wyd³u¿anie roku nauki, podwójn¹ promocjê czy uczenie zgodnie z indywidu-
alnym tempem.

4. Rozszerzenie i wzbogacanie treœci kszta³cenia przez wprowadzanie specjalnych
programów i podrêczników, okreœlanie w programach treœci obowi¹zkowych i fa-
kultatywnych oraz wydanie odpowiednich podrêczników, selektywne dobieranie
treœci, dostarczanie dodatkowej literatury, aparatury, materia³ów konstrukcyjnych,
organizowanie zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych (organizacja kó³, zajêæ
w œwietlicach i czytelniach, spotkañ dyskusyjnych, konkursów), a tak¿e organizo-
wanie specjalnych olimpiad i turniejów.

oczekiwania
wobec ucznia

zdolnego

praca z uczniem
zdolnym
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5. Stworzenie dla uczniów zdolnych specjalnej oferty i procedur, w zakres których po-
winno wchodziæ: dok³adne prowadzenie dokumentacji uczniów zdolnych (ich pra-
cy, osi¹gniêæ, wytworów oraz funkcjonowania w szkole i poza szko³¹), zapewnienie
uczniom zdolnym warunków materialnych u³atwiaj¹cych rozwój (literatura, apara-
tura, pomoce, urz¹dzenia, wyposa¿enie), zapobieganie i likwidacja trudnoœci w na-
uce oraz niepowodzeñ szkolnych uczniów zdolnych, wspó³praca szkó³ z rodzicami
dzieci uzdolnionych, wspó³praca z organizacjami spo³ecznymi i m³odzie¿owymi
w zakresie prowadzenia zajêæ oraz konkursów i olimpiad, a tak¿e wspó³praca z psy-
chologiem (z poradni wychowawczo-zawodowej) i innymi specjalistami. 

Wa¿ny, ale trudny do systematycznego wdra¿ania w ¿ycie, jest wp³yw szko³y na
traktowanie dziecka zdolnego w rodzinie. Rodzina wp³ywa na uczenie siê dziecka
w szkole miêdzy innymi przez kszta³towanie jego zainteresowañ oraz zapewnianie
mo¿liwoœci ich realizacji i rozwoju. Rodzice wp³ywaj¹ na kszta³towanie funkcji po-
znawczych u dzieci, na ich powodzenia i dojrza³oœæ, a ostatecznie na kszta³towanie
ich zdolnoœci. Podstawowym celem jest rozwój spostrzegawczoœci i precyzji dzia³a-
nia oraz abstrakcyjnego myœlenia przez zachêcanie do zapoznawania siê i pos³ugiwa-
nia ró¿nego rodzaju symbolami i znakami. Z³a atmosfera powoduje natomiast u dzie-
ci zaburzenia nerwicowe, lêki, niepokój, izolacjê od rówieœników. Niekorzystne po-
stawy i zachowania rodziców to zarówno k³ótnie i niechêæ w stosunku do w³asnych
dzieci, jak i nadmierna zaborczoœæ oraz wyrêczanie dziecka w sytuacjach, w których
mog³oby sobie daæ radê samo. W³aœciwa postawa rodziców powinna siê charaktery-
zowaæ umiarem i rozs¹dkiem. Nale¿y siê natomiast wystrzegaæ przesadnej mi³oœci,
nadmiernej opiekuñczoœci oraz zbyt wysokich wymagañ. 

5.1. ROZPOZNANIE

Wa¿nym elementem, który ma wp³yw na efekty pracy ucznia, s¹ ró¿nice indywidual-
ne, reprezentowane przez poszczególnych uczniów, które mog¹ sprawiæ, ¿e przy jed-
nakowej motywacji i przygotowaniu uczniowie osi¹gaj¹ w porównywalnych warun-
kach ró¿ne rezultaty w nauce i dzia³aniu. Uczniowie zdolni wykazuj¹ siê osi¹gniêcia-
mi lub potencjalnymi zdolnoœciami w jednej lub kilku dziedzinach, np. ogólne zdol-
noœci intelektualne, specyficzne umiejêtnoœci z g³ównych przedmiotów szkolnych czy
zdolnoœci twórcze. Pomoc¹ w rozpoznawaniu uzdolnieñ s¹ nastêpuj¹ce techniki: 

pomiar twórczoœci (analiza prac i wytworów), 

analiza osi¹gniêæ szkolnych, 

badanie cech i zachowañ znamionuj¹cych uzdolnienia, 

pomiar inteligencji, 

testy s³u¿¹ce do rozpoznawania uzdolnieñ, 

wywiad z uczniem, rodzicem, rówieœnikami. 

techniki
rozpoznawania

uzdolnieñ
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W dzia³aniach edukacyjnych i wychowawczych nale¿y wykorzystaæ odpowiednie style
pracy, dobieraj¹c odpowiednie narzêdzia i uaktywniaj¹c proces myœlenia uczniów, da-
j¹c im mo¿liwoœæ uzewnêtrznienia predyspozycji, które bêd¹ mogli wykorzystaæ
w przysz³oœci. Aby odpowiednio zaplanowaæ program pracy z dzieckiem zdolnym, na-
le¿y na pocz¹tku umieæ zidentyfikowaæ takie dziecko na forum klasy lub w rodzinie.
Najbardziej typowe metody wykorzystywane w celu rozpoznania zdolnych uczniów to:

nominacja przyznana przez nauczycieli,

wyniki sprawdzianów wiadomoœci,

iloraz inteligencji,

zwyciêstwo w konkursach, olimpiadach, 

nominacja przyznana przez eksperta z danej dziedziny,

nominacja przyznana przez rodziców,

nominacja przyznana przez grupê rówieœników. 

Warto jednak pamiêtaæ, ¿e stosowanie tych metod oddzielnie (np. kierowanie siê tylko
nominacj¹ przez nauczycieli lub rodziców) nie jest w pe³ni satysfakcjonuj¹ce, bywa prze-
cie¿, ¿e ocena jednej z grup mo¿e byæ subiektywna i nie odzwierciedlaæ stanu faktyczne-
go. Bez w¹tpienia fachowa opinia nauczyciela z doœwiadczeniem i o wysokich kwalifi-
kacjach zawodowych jest jedn¹ z najbardziej rzetelnych metod. Warto pamiêtaæ jednak
o tym, ¿e kwalifikacje i doœwiadczenia poszczególnych nauczycieli s¹ bardzo zró¿nico-
wane i komuœ rozpoczynaj¹cemu pracê w zawodzie jest niezwykle trudno trafnie rozpo-
znaæ dziecko zdolne, które ukrywa swoje umiejêtnoœci. Aby pomóc nauczycielom w oce-
nie, czy dziecko jest wybitnie zdolne, powstaje wiele kwestionariuszy umiejêtnoœci
uczniów, które zawieraj¹ listê cech stwierdzonych u dzieci zdolnych. Je¿eli analizowany
uczeñ wykazuje wiêkszoœæ wymienionych w kwestionariuszu cech, to kolejnym krokiem
powinno byæ podjêcie bardziej szczegó³owych badañ (pe³na diagnoza w poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej), które pozwol¹ ostatecznie zdecydowaæ, czy dziecko powinno
byæ uznane za wybitnie zdolne, co ma ogromne znaczenie dla jego dalszego kszta³cenia.
Warto jednak pamiêtaæ, ¿e jeœli nawet dziecko nie wypadnie w testach najlepiej, a nadal
wykazuje wiêkszoœæ cech dziecka zdolnego, nale¿y pracê z nim zaprogramowaæ tak, aby
osi¹gnê³o jak najwy¿szy stopieñ rozwoju i byæ mo¿e powtórzyæ badania za jakiœ czas. 

Do najwa¿niejszych cech dziecka wybitnie zdolnego, wymienianych w wielu kwe-
stionariuszach wype³nianych przez nauczycieli, nale¿¹:

sprawnoœci jêzykowe na wysokim poziomie,

wyj¹tkowa umiejêtnoœæ wnioskowania,

szybkie tempo procesów myœlowych,

bogata wyobraŸnia,

znakomita pamiêæ,

zainteresowanie prowadzeniem obserwacji,

metody
rozpoznawaniau

ucznia
zdolnego

cechy dziecka
wybitnie

zdolnego
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niezwyk³a zdolnoœæ koncentracji uwagi,

stawianie wielu oryginalnych pytañ,

wysuwanie niezwyk³ych i oryginalnych sugestii,

umiejêtnoœæ dostrzegania i rozwi¹zywania problemów,

szeroki zakres zainteresowañ czytelniczych,

brak wytrwa³oœci w wykonywaniu rutynowych zadañ.

Warto pamiêtaæ, ¿e zastosowanie tego typu kwestionariuszy daje najlepsze rezultaty
wówczas, gdy s¹ one wykorzystywane do oceny zdolnoœci wszystkich dzieci w kla-
sie, a ka¿d¹ cechê ocenia siê osobno, w piêciostopniowej skali. 

ROZPOZNAWANIE UZDOLNIEŃ – LISTA KONTROLNA 

Przeczytaj poniższe stwierdzenia i wstaw X w kratkę obok, jeśli dane zjawisko występuje
u Twojego dziecka

Posiada nieprzeciętne możliwości rozumowania, radzenia sobie z abstrakcją, generalizowania faktów,
rozumienia znaczeń i widzenia powiązań między nimi.

Posiada dużą ciekawość poznawczą.

Uczy się łatwo i szybko.

Ma szerokie zainteresowania.

Posiada rozpiętość uwagi, która umożliwia mu koncentrowanie się i bycie wytrwałym w rozwiązywaniu
problemów oraz pogłębianiu zainteresowań.

Posiada nieprzeciętny zasób słownictwa w porównaniu z dziećmi w jego wieku.

Posiada zdolność do samodzielnej, efektywnej pracy.

Wcześnie nauczyło się czytać (często długo przed rozpoczęciem szkoły).

Posiada umiejętność wnikliwej obserwacji.

Wykazuje inicjatywę i oryginalność w pracy umysłowej.

Szybko odpowiada na nowe pomysły.

Ma zdolność szybkiego zapamiętywania.

Interesuje się naturą człowieka i świata (problem pochodzenia, przeznaczenia etc.).

Posiada niezwykłą wyobraźnię.

Potrafi podążyć za złożonymi wskazówkami.

Szybko czyta.

Ma wiele zainteresowań (hobby).

Ma zainteresowania czytelnicze z wielu dziedzin.

Często i efektywnie korzysta z biblioteki.

Jest świetne w matematyce lub w innym przedmiocie, szczególnie w rozwiązywaniu problemów.
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Im wiêcej znaków X, tym wiêksza szansa, ¿e konkretny uczeñ jest dzieckiem zdol-
nym. W ró¿nego rodzaju typologiach i klasyfikacjach najczêœciej mo¿na znaleŸæ od-
wo³anie do poziomu i rodzaju zdolnoœci, efektów uzyskiwanych w dzia³aniu oraz
mo¿liwoœci twórczych. Opieraj¹c siê na tych trzech wyznacznikach, mo¿emy wyró¿-
niæ trzy typy dzieci zdolnych. 

S¹ to uczniowie uzdolnieni intelektualnie, nazywani „uzdolnionymi akademicko”
(odnosz¹ sukcesy w nauce), uzdolnieni w ró¿nych dziedzinach (np. sztuce, technice,
sporcie itp.) oraz uzdolnieni twórczo, którzy charakteryzuj¹ siê mo¿liwoœciami kre-
acyjnymi (ich prace s¹ oryginalne). 

Inny rodzaj typologii zestawia cechy charakterystyczne dla dzieci zdolnych ze wzglê-
du na produkt twórczoœci, osobowoœæ i w³asne umiejêtnoœci. I tak dzieci te:

ze wzglêdu na produkt twórczoœci – stosuj¹ rozwi¹zania rzadkie, nowe, oryginal-
ne, prawid³owe, wartoœciowe, u¿yteczne, pobudzaj¹ce do szukania innych roz-
wi¹zañ;

ze wzglêdu na osobowoœæ – ³atwo znosz¹ niepewnoœæ i konflikty, cechuje je wy-
soka tolerancja frustracyjna, ale tak¿e agresywnoœæ, sk³onnoœæ do dominacji, wy-
trwa³oœæ w d¹¿eniu do celu, wysoka motywacja. S¹ to osoby, które wybieraj¹ ra-
czej trudniejsze i bardziej z³o¿one zadania, s¹ autonomiczne, wszechstronne, sa-
modzielne i nie czekaj¹ na czyj¹œ pomoc. £atwo zmieniaj¹ nastawienie, cechuje
je równowaga emocjonalna, otwartoœæ, posiadaj¹ równie¿ poczucie w³asnej war-
toœci, wierz¹ we w³asne si³y;

ze wzglêdu na w³asne umiejêtnoœci – odznaczaj¹ siê p³ynnoœci¹ wyobra¿eñ
i pojêæ, niekonwencjonalnym sposobem myœlenia, pomys³owoœci¹, ³atwo-
œci¹ skojarzeñ, posiadaj¹ zdolnoœci analityczne i syntetyczne, umiejêtnoœæ
myœlenia dywergencyjnego, potrafi¹ w wykorzystywaæ utrwalon¹ wiedzê,
maj¹ zdolnoœæ do tworzenia struktur, wra¿liwoœæ na problemy otoczenia, s¹
odkrywcze, zdobywaj¹ siê na zastosowanie nowych metod, na now¹ inter-
pretacjê faktów. 

Jeszcze inny podzia³ okreœla dwa typy dzieci zdolnych: dzieci maj¹ce du¿e osi¹-
gniêcia oraz maj¹ce osi¹gniêcia poni¿ej w³asnych mo¿liwoœci. Dzieci maj¹ce
wysokie osi¹gniêcia to te, których dokonania mog¹ byæ zakwalifikowane jako
wybitne, na przyk³ad zwyciêzcy konkursów, olimpiad krajowych i miêdzynaro-
dowych. W tym przypadku raczej nie ma wiêkszych k³opotów z ich zauwa¿e-
niem. W przypadku uczniów maj¹cych osi¹gniêcia poni¿ej swoich mo¿liwoœci
sprawa siê trochê komplikuje. Najczêœciej nie ujawniaj¹ oni poziomu swoich
zdolnoœci i przez d³u¿szy czas s¹ postrzegani jako przeciêtni – nie maj¹ proble-
mów w nauce, ale równie¿ nie maj¹ ¿adnych sukcesów na swoim koncie. Do tej
kategorii zaliczamy cztery typy: uczniowie bêd¹cy pod presj¹ grupy, przyjmuj¹-
cy postawê konformistyczn¹, nudz¹cy siê w szkole oraz uczniowie œwiadomie
ukrywaj¹cy swoje zdolnoœci. 

klasyfikacja
uczniów

uzdolnionych
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Uczniowie, bêd¹cy pod presj¹ grupy, to dzieci szczególnie uzdolnione intelektualnie,
które z ³atwoœci¹ przyswajaj¹ materia³ oraz wykonuj¹ zadania i polecenia. Dziêki
zdolnoœciom przekraczaj¹ iloœciowe i jakoœciowe osi¹gniêcia reszty klasy i w zwi¹z-
ku z tym niejako narzucaj¹ tempo i poziom nauczania. Prowadzi to do sytuacji, ¿e po-
zostali uczniowie, aby sprostaæ wysokim wymaganiom, musz¹ siê zdobyæ na dodat-
kowy wysi³ek, czêsto przekraczaj¹cy ich realne mo¿liwoœci. Prowadzi to czêsto do
obawy, ¿e nauczyciel podwy¿szy wymagania, co rodzi (czêsto w sposób nieœwiado-
my) chêæ obni¿enia wartoœci dziecka osi¹gaj¹cego bardzo dobre wyniki. W rezultacie
dziecko to bêdzie podatne na presjê grupy i mo¿e przestaæ uczyæ siê tak dobrze, jak
wczeœniej. 

Uczniowie przyjmuj¹cy postawê konformistyczn¹ to osoby, które chc¹ byæ takie sa-
me jak ich rówieœnicy. Wi¹¿e siê to czêsto z ich wra¿liwoœci¹ i chêci¹ spe³nienia ocze-
kiwañ nauczycieli i rodziców. W zwi¹zku z tym wykonuj¹ wszystko to, czego siê od
nich oczekuje. Dzieci zdolne konformistyczne doskonale orientuj¹ siê w mechani-
zmach zachowañ rówieœników. Z analizy zachowañ grupy wnioskuj¹, ¿e powszechnie
przyjête wzorce postêpowania znajduj¹ aprobatê doros³ych i s¹ uznane za w³aœciwe.
Dziêki temu wzoruj¹ siê na tych uczniach, z którymi przebywaj¹ na co dzieñ, oraz do-
stosowuj¹ siê do przeciêtnego poziomu swojej klasy. Nie maj¹ œwiadomoœci, ¿e ich
wiêksze osi¹gniêcia mog¹ równie¿ spotkaæ siê z akceptacj¹ ze strony nauczycieli i ro-
dziców. Jest to typ dziecka zdolnego, który najtrudniej rozpoznaæ. 

Uczniowie nudz¹cy siê w szkole nie s¹ zainteresowani wykonywaniem zbyt ³atwych
zadañ szkolnych, gdy¿ nie mobilizuje ich to do podejmowania wysi³ku. Warto pamiê-
taæ, ¿e ta grupa dzieci zdolnych uczy siê w szkole gorzej ni¿ inni, przeciêtni ucznio-
wie (pod wzglêdem jakoœciowym i iloœciowym). W zwi¹zku z tym, mimo posiada-
nych zdolnoœci, mog¹ byæ traktowani jako osoby maj¹ce trudnoœci w nauce. Prowa-
dzi to do sytuacji, ¿e nauczyciele nie proponuj¹ im trudnych prac (czekaj¹ a¿ popra-
wi¹ swoje wyniki), co powoduje jeszcze wiêksze znu¿enie i frustracjê oraz zani¿a mo-
tywacjê do nauki. Dopiero badanie w poradni psychologiczno-pedagogicznej mo¿e
ujawniæ prawdziwe zdolnoœci dziecka. 

Uczniowie œwiadomie ukrywaj¹cy swoje zdolnoœci nie ujawniaj¹ ich, poniewa¿ ma-
j¹ na uwadze w³asne korzyœci. Czêsto doskonale zdaj¹ sobie sprawê, ¿e ich zdolno-
œci umys³owe s¹ wyj¹tkowe (w porównaniu z rówieœnikami i doros³ymi) i potrafi¹
manipulowaæ innymi. Dzieci takie s¹ w stanie dostrzegaæ i realnie oceniaæ swoje
sukcesy, a dorastanie w silnym poczuciu w³asnej wyj¹tkowoœci powoduje przenie-
sienie tego przekonania na doros³e ¿ycie. S¹ to osoby, które prawdopodobnie zdo-
bêd¹ pozycjê przywódcy w grupie i w umiejêtny sposób bêd¹ manipulowaæ innymi.
Powodem tej manipulacji jest najczêœciej d¹¿enie do realizacji w³asnych celów, nie
licz¹c siê z innymi, oraz do ograniczenia do minimum czasu przeznaczonego na wy-
konywanie poleceñ doros³ych, aby mieæ jak najwiêcej czasu na swoje ulubione za-
jêcia i wykorzystywanie wyj¹tkowych zdolnoœci. Jest to typ dziecka, które tak¿e
trudno jest rozszyfrowaæ.

uczniowie
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Bez w¹tpienia dzieci zdolne charakteryzuj¹ siê spontanicznoœci¹, energi¹ ¿ycio-
w¹, witalnoœci¹, sk³onnoœci¹ do wyra¿ania prze¿yæ i du¿¹ ekspresj¹ artystyczn¹.
Towarzyszy temu raczej wy¿szy ni¿ przeciêtny poziom rozwoju intelektualnego
oraz wiele specyficznych zdolnoœci. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e opisane cechy
dzieci zdolne wykazuj¹ w ró¿nych konfiguracjach i ró¿nym nasileniu, co wynika
z ich indywidualnego tempa rozwoju. Dlatego ka¿de dziecko trzeba traktowaæ in-
dywidualnie, dostosowuj¹c program dzia³añ do jego specyficznych potrzeb i mo¿-
liwoœci. 

5.2. MOTYWOWANIE UCZNIA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEGO

Typow¹ cech¹ dzieci zdolnych jest indywidualizm – poleganie tylko na sobie i pre-
ferowanie pracy samodzielnej. Takie zachowanie nie sprzyja jednak prawid³owej
komunikacji miêdzy uczniami. Obecnie wymaga siê umiejêtnoœci wspó³dzia³ania,
dlatego nale¿y zdawaæ sobie sprawê z zagro¿enia dla rozwoju, jakim mo¿e byæ
nadmierna indywidualizacja procesu nauczania. Warto tworzyæ program indywidu-
alny dla ka¿dego ucznia, ale nie warto doprowadziæ do sytuacji, aby uczeñ zdolny
(lub o specyficznych potrzebach edukacyjnych) zawsze mia³ kszta³cenie indywidu-
alne. Uczniowie, aby osi¹gn¹æ optymalny poziom zdolnoœci, powinni jak najczê-
œciej przebywaæ w grupie i wspólnie rozwi¹zywaæ zadane im problemy. 

Nie powinniœmy równie¿ zapominaæ i o tym, ¿e uczniowie o wybitnych zdolnoœciach
wymagaj¹ szczególnej opieki i pomocy w kszta³ceniu. Przekonanie, ¿e dziecko zdol-
ne zawsze da sobie radê i brak czasu na indywidualne zajêcia (pomoc jest przede
wszystkim dla uczniów z problemami w nauce) prowadzi do zaniedbañ i grozi zaha-
mowaniem oraz nieodpowiednim ukierunkowaniem rozwoju zdolnoœci. Natomiast
niew³aœciwa, z punktu widzenia potrzeb dziecka, organizacja procesu nauczania czê-
sto prowadzi do tego, ¿e uczniowie zdolni maj¹ niechêtny stosunek do szko³y
i w konsekwencji s³abe wyniki w porównaniu z mo¿liwoœciami.

Du¿¹ rolê mo¿e równie¿ odgrywaæ zmêczenie dziecka. Czêsto zdolne dzieci s¹ chlu-
b¹ zarówno rodziców, jak i szko³y. W zwi¹zku z tym bior¹ udzia³ we wszelkich kon-
kursach przedmiotowych, uczestnicz¹ we wszystkich mo¿liwych zajêciach pozalek-
cyjnych, a w domu, zamiast odpoczywaæ, pog³êbiaj¹ wiedzê. 

Dzieci zdolne s¹ niezmiernie perfekcyjne w tym co robi¹ i czêsto wymagaj¹ tego sa-
mego od innych. Ta perfekcja, zdolnoœæ postrzegania oraz intensywnoœæ emocjonalna
powoduj¹, ¿e czêsto dzieci te stawiaj¹ sobie i innym wygórowane wymagania.
W zwi¹zku z tym dochodzi do sytuacji, ¿e osi¹ganie zbyt ambitnych celów zu¿ywa
du¿o czasu i energii, a praca jest ma³o efektywna. Osi¹ganie efektów poni¿ej mo¿li-
woœci mo¿e z kolei prowadziæ do powstania trudnoœci w funkcjonowaniu spo³ecznym
i emocjonalnym. 
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Rola nauczycieli w edukacji uczniów zdolnych to nie tylko przekazywanie wiedzy.
Zarówno nauczyciele, jak i rodzice powinni kierowaæ rozwojem umiejêtnoœci spo-
³ecznych, kszta³towaæ osobowoœæ i sferê emocjonaln¹. Skupienie siê jedynie na roz-
woju intelektualnym mo¿e doprowadziæ do tego, ¿e taki uczeñ zamknie siê w sobie. 

Praca z uczniem uzdolnionym wymaga równie¿ od nauczyciela stosowania wielu
zró¿nicowanych form nauczania, np.: 

Praca w grupach o ró¿nym sk³adzie uczniowskim pozwala zdolnemu uczniowi
na odgrywanie wa¿nej roli, która wymaga specyficznych i na ogó³ posiadanych
przez niego umiejêtnoœci.

Podczas konkursu zdolny uczeñ mo¿e pe³niæ funkcjê kapitana zespo³u albo oso-
by, od której w znacznym stopniu zale¿¹ losy grupy.

Praca indywidualna to najczêœciej stosowana forma pracy z uczniem zdolnym.
Niestety nie wp³ywa ona na budowanie pozytywnych relacji ucznia z kolegami,
ale umo¿liwia mu pe³n¹ realizacjê osobistych potrzeb i mo¿liwoœci.

Projekt mo¿e byæ realizowany przez ma³¹ grupê uczniów. Uczeñ zdolny i w tym
wypadku mo¿e odgrywaæ rolê koordynatora. Wa¿ne jednak, ¿eby nie wykona³
wszystkiego sam, a inni nie podpisali siê tylko siê pod efektami pracy.

Krótki wyk³ad mo¿e byæ przygotowany przez uczniów w oparciu o podan¹
przez nauczyciela literaturê lub samodzielnie wyszukane i wskazane Ÿród³a (np.
w Internecie). 

Konsultacje mog¹ polegaæ na indywidualnych spotkaniach nauczyciela
z uczniem zdolnym, w trakcie których omawiane s¹ nurtuj¹ce ich kwestie.

Konkursy i olimpiady przedmiotowe – ich wynik w du¿ym stopniu zale¿y od
poziomu samego konkursu, kwalifikacji cz³onków jury, przygotowania innych
uczestników, a tak¿e zasad przyjêtych przez organizatorów. Bardzo wa¿ne jest,
aby sêdziowie nale¿eli do uznanych ekspertów w dziedzinie, któr¹ oceniaj¹. Dru-
g¹ wa¿n¹ kwesti¹ jest poziom umiejêtnoœci pozosta³ych uczestników, wygranie
z naprawdê dobrymi jest bardzo satysfakcjonuj¹ce, natomiast z przeciêtniakami
mo¿e byæ nawet demotywuj¹ce.

5.3. INDYWIDUALNY TOK NAUCZANIA

Jako indywidualny tok nauki rozumie siê proces kszta³cenia ucznia w zakresie jedne-
go lub kilku przedmiotów objêtych planem nauczania danej klasy na podstawie pro-
gramu, który jest modyfikacj¹ programu szkolnego. Prowadzi to do przyjêcia innego
systemu nauczania ni¿ klasowo-lekcyjny oraz odmiennego od powszechnie obowi¹-
zuj¹cego cyklu klasyfikowania i promowania ucznia w zakresie jednego, kilku lub
wszystkich przedmiotów nauczania. 

formy pracy 
z uczniem

uzdolnionym
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Indywidualny tok nauczania realizowany jest za zgod¹ dyrektora placówki, na
wniosek rodzica, ucznia pe³noletniego lub nauczyciela (wychowawcy klasy za
zgod¹ rodziców). Do takiego wniosku do³¹czony jest projekt programu i opinia
o predyspozycjach, potrzebach i mo¿liwoœciach ucznia. Przed podjêciem decyzji
dyrektor powinien poznaæ opiniê rady pedagogicznej oraz w³aœciwej terenowo po-
radni psychologiczno-pedagogicznej, poniewa¿ negatywna opinia rady pedago-
gicznej lub poradni psychologiczno-pedagogicznej uniemo¿liwia wydanie zezwo-
lenia na indywidualny program lub tok nauki. Ustalenie indywidualnego toku na-
uki, powoduj¹cego szybsze promowanie, wymaga natomiast akceptacji organu
sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny nad szko³¹. 

Uczeñ, który realizuje indywidualny tok nauczania, posiada nauczyciela-opiekuna,
z którym powinien tygodniowo odbywaæ okreœlon¹ liczbê konsultacji (nie mniej ni¿
godzinê tygodniowo i nie wiêcej ni¿ piêæ godzin miesiêcznie). Dziecko zdolne, któ-
remu przyznano indywidualny tok nauki, mo¿e byæ zwolnione z obowi¹zku uczêsz-
czania na lekcje tego przedmiotu (przedmiotów) do w³aœciwej klasy i mo¿e uczêsz-
czaæ do klasy (klas) programowo wy¿szej w tej samej lub innej szkole (tak¿e
w szkole wy¿szego stopnia), albo realizowaæ program samodzielnie w domu. 

Ponadto je¿eli dziecko posiada wybitne uzdolnienia jednokierunkowe i realizuje indy-
widualny program lub tok nauki, ale nie jest w stanie spe³niæ wszystkich warunków
klasyfikowania i promowania z innych przedmiotów, nauczyciel przedmiotu sprawia-
j¹cego uczniowi szczególne trudnoœci, na wniosek wychowawcy, innego nauczyciela,
instytucji lub stowarzyszenia opiekuj¹cego siê m³odzie¿¹ uzdolnion¹, mo¿e obni¿yæ
wymagania do poziomu programowego. 

Inn¹ form¹ rozwijania dziecka zdolnego jest tak zwana podwójna promocja. Ju¿
uczniowie najm³odszych klas szkó³ podstawowych (I-III) mog¹ byæ promowani
uchwa³¹ rady pedagogicznej do klasy programowo wy¿szej poza normalnym try-
bem, nawet w ci¹gu roku szkolnego. Wniosek o tego typu promowanie mog¹ z³o-
¿yæ do dyrektora szko³y rodzice ucznia, wychowawca klasy oraz poradnia psycho-
logiczno-pedagogiczna albo inna poradnia specjalistyczna za zgod¹ rodziców. Wa-
runkiem takiego trybu promocji jest odpowiedni do wymagañ programowych klasy,
do której uczeñ mo¿e byæ promowany, rozwój psychiczny i fizyczny, a tak¿e zasób
wiedzy i umiejêtnoœci. 

Jeszcze innym rodzajem wsparcia dziecka zdolnego jest umo¿liwienie mu uczestni-
czenia w zajêciach przewidywanych tokiem studiów, na kierunkach zgodnych z jego
uzdolnieniami. Z wnioskiem w tej sprawie mog¹ wystêpowaæ uczniowie oraz instytu-
cje opiekuj¹ce siê m³odzie¿¹ wybitnie uzdolnion¹, a decyzjê o uczestniczeniu ucznia
w zajêciach podejmuje dziekan w³aœciwego wydzia³u uczelni, po uzyskaniu zgody ro-
dziców lub prawnych opiekunów ucznia oraz dyrektora szko³y, do której uczeñ
uczêszcza, w porozumieniu z rad¹ pedagogiczn¹. 
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6. UCZNIOWIE MAJĄCY TRUDNOŚCI W NAUCE

W szko³ach coraz czêœciej mówi siê o uczniach, którzy sprawiaj¹ trudnoœci. Na ogó³
trudnoœci pojawiaj¹ siê, poniewa¿ uczniowie wyrobili w sobie negatywn¹ postawê
do samych siebie i do szko³y, a konsekwencji stracili motywacjê do uczenia siê. Jed-
nostka ma jednak naturaln¹ motywacjê do nauki, gdy nie musi siê baæ niepowodze-
nia, gdy przedmiot nauki traktuje jako wa¿ny oraz gdy mo¿e liczyæ wsparcie ze
strony nauczyciela. Motywacja opiera siê na indywidualnych, wyuczonych przeko-
naniach jednostki dotycz¹cych jej wartoœci, zdolnoœci i kompetencji, na przyjêtych
celach i oczekiwaniach co do sukcesu lub pora¿ki oraz na pozytywnych lub nega-
tywnych uczuciach. 

Zadaniem ka¿dego nauczyciela powinno byæ podjêcie próby poznania ucznia
trudnego oraz jego problemów. Zdaniem psychologów g³ówn¹ przyczyn¹ za-
chwiania równowagi u ucznia jest czêsto wystêpuj¹ca dysproporcja miêdzy wy-
maganiami œwiata zewnêtrznego, a jego realnymi mo¿liwoœciami. Wa¿ne jest
wiêc wyodrêbnienie poszczególnych typów trudnoœci i przygotowanie siê do ich
skutecznego eliminowania.

6.1. ROZPOZNANIE

Wyró¿nia siê ró¿ne rodzaje wadliwej aktywnoœci ucznia:

1. Trudnoœci objawiaj¹ce siê g³ównie w zakresie dydaktycznej pracy szko³y: 

uczeñ niedorozwiniêty umys³owo w stopniu lekkim, 

uczeñ ma³o zdolny, 

uczeñ wybitnie zdolny, 

dyslektyk. 

2. Trudnoœci objawiaj¹ce siê zw³aszcza w œciœle wychowawczej pracy szko³y: 

uczeñ, który k³amie, 

uczeñ, który kradnie, 

uczeñ awanturuj¹cy siê, 

uczeñ wagaruj¹cy. 

3. Inne: 

uczeñ nadpobudliwy psychoruchowo, 

uczeñ zahamowany psychoruchowo. 

Poni¿ej zamieszczono wskazówki dotycz¹ce postêpowania z uczniami sprawiaj¹cymi
trudnoœci w szkole.
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Du¿e trudnoœci sprawiaj¹ uczniowie z zaburzeniami nerwicowymi: nadpobudliwe psy-
choruchowo i zahamowane psychoruchowo. Objawami nadpobudliwoœci s¹: nadmier-
na ruchliwoœæ, zmiennoœæ nastrojów, impulsywnoœæ, szybko pojawiaj¹ce siê zmêcze-
nie i zniechêcenie do pracy, brak wytrwa³oœci i przerzucanie siê z jednego zajêcia na
inne, brak koncentracji, roztrzepanie, czasami agresywnoœæ werbalna i fizyczna. 

Dzia³ania mo¿liwe do wykorzystania w pracy z uczniem nadpobudliwym to:
znalezienie przyczyny (czy tkwi w dziecku, czy w wadliwych postawach rodziców), 
indywidualne traktowanie uczniów, 
przydzielenie okreœlonych ról i konsekwentne rozliczanie z podejmowanych
czynnoœci, 
zachêcanie i odpowiednie motywowanie, które powinno wp³yn¹æ na koncentra-
cjê uwagi, 
stwarzanie wielu sytuacji, w których dziecko mo¿e wy¿yæ siê ruchowo, 
terapia na zasadzie odreagowania (teatrzyki, literatura). 

Uczniowie zahamowani psychoruchowo wolno kojarz¹ fakty, pesz¹ siê, d³ugo siê za-
stanawiaj¹, sprawiaj¹ wra¿enie ma³o spostrzegawczych, na pytania reaguj¹ z opóŸnie-
niem, wolno pracuj¹. Dzia³ania mo¿liwe do wykorzystania w pracy z uczniem zaha-
mowanym psychoruchowo to:

indywidualne traktowanie, 

stwarzanie atmosfery ¿yczliwoœci i zainteresowania jego potrzebami, 

podwy¿szanie samooceny (przez pokazanie, ¿e jego osi¹gniêcia mog¹ zyskaæ
aprobatê doros³ych i dzieci), 

zachêcanie do szybszego wykonywania czynnoœci umys³owych, 

zachêcanie do d³u¿szych wypowiedzi, 

odpowiednie motywowanie do nauki szkolnej, 

nagradzanie za efekty cz¹stkowe. 

W celu u³atwienia dziecku przystosowania do ¿ycia szkolnego wa¿ne jest stworzenie
atmosfery zaufania. Gdy uczeñ rozkwita w klasie, jego trudnoœci znikaj¹. Chc¹c uzy-
skaæ taki wynik, nauczyciel mo¿e dzia³aæ w dwojaki sposób:

likwidowaæ zakazy, zapory, zahamowania przeszkadzaj¹ce uczniowi w pokaza-
niu wszystkich jego mo¿liwoœci, a co siê z tym wi¹¿e, w osi¹gniêciu uczucia
szczêœcia; 

pobudzaj¹c to, co w nim najlepsze.

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów najczêœciej omawiane s¹ w kontekœcie na-
uczania pocz¹tkowego oraz podstawowego. Rzadziej wspomina siê o nich w gimna-
zjum, a prawie w ogóle w nauczaniu ponadgimnazjalnym. Jest to b³¹d, poniewa¿
uczeñ, który wykazuje jak¹œ dysfunkcjê i w zwi¹zku z tym ma specjalne potrzeby

uczeñ
nadpobudliwy

psychoruchowo

uczeñ
zahamowany

psychoruchowo
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edukacyjne, nie koñczy nauki w gimnazjum. W okresie wczesnej nauki szkolnej mo¿-
na najwiêcej zmieniæ, du¿o funkcji usprawniæ i przede wszystkim wdro¿yæ dziecko do
odpowiedniego systemu nauki. Nie mo¿na jednak zapominaæ o tym, ¿e ka¿dy uczeñ,
tak¿e ten o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwija siê, a wiêc i jego potrzeby
zmieniaj¹ siê wraz z wiekiem. Inne s¹ mo¿liwoœci oraz potrzeby ucznia rozpoczyna-
j¹cego dopiero naukê w szkole podstawowej, inne natomiast m³odego cz³owieka
ucz¹cego siê w szkole ponadgimnazjalnej. Inne funkcje usprawnia siê na pocz¹tku na-
uki, inne póŸniej. Z wiekiem mo¿liwoœci ucznia mog¹ byæ wiêksze lub mniejsze ni¿
wczeœniej, pewne cechy biologiczne, chocia¿by rozwój poszczególnych funkcji uk³a-
du nerwowego, dopiero w starszym wieku osi¹gaj¹ swoje maksimum rozwojowe.
Dlatego tak wa¿ne jest, aby nie zapominaæ o uczniach maj¹cych specjalne potrzeby
edukacyjne tak¿e na póŸniejszym etapie nauki, w szkole ponadgimnazjalnej. 

6.2. MOTYWOWANIE UCZNIA MAJĄCEGO TRUDNOŚCI 
W NAUCE

Problemy z uczeniem siê mog¹ wynikaæ ze specyficznych niepe³nosprawnoœci ucznia
lub z innych przyczyn (np. œrodowiska). Zatem nie mo¿na stwierdziæ, ¿e jest to trwa-
³y ubytek rozwojowy (np. deficyt intelektualny), z którym nic nie mo¿na zrobiæ.
Wrêcz przeciwnie, nawet jeœli dana niepe³nosprawnoœæ œciœle zwi¹zana jest ze stanem
zdrowia, nie powinniœmy pomijaæ wp³ywu otoczenia na to dziecko.

Celem szko³y nie powinno byæ wy³¹cznie zaspokajanie potrzeb zwi¹zanych z nauk¹,
chocia¿ jest to bardzo wa¿ne. Praca z uczniami maj¹cymi trudnoœci w nauce powinna
obejmowaæ sprawdzone zasady rzetelnego nauczania, z których mog¹ skorzystaæ
wszyscy uczniowie. Oznacza to, ¿e nauczanie musi byæ odpowiednio dostosowane do
potrzeb ucznia, a nie uczeñ dostosowany do przyjêtych za³o¿eñ, dotycz¹cych tempa
i charakteru uczenia siê. Podejœcie to pozwala na kszta³cenie wszystkich, przy za³o¿e-
niu, ¿e niektórzy uczniowie bêd¹ wymagali systematycznego wsparcia, a czasami na-
wet indywidualizacji programu. 

Du¿¹ rolê odgrywa tak¿e odpowiedni program nauczania, który powinien byæ pro-
gramem nauczania wielopoziomowego. Za³o¿eniem takiego programu jest miêdzy
innymi zgoda na to, ¿e w klasie bêdzie wiele ró¿nych dzieci, znajduj¹cych siê na ró¿-
nych poziomach, a zadaniem nauczyciela jest w³¹czenie do zajêæ szkolnych wszyst-
kich uczniów (chocia¿by w sposób towarzyski, socjalny). Warto pamiêtaæ o kilku
podstawowych zasadach, które powinny przyœwiecaæ pracy z uczniami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. 

Pierwsza z nich to tak zwana zasada czêœciowego udzia³u, mówi¹ca o tym, ¿e na-
wet je¿eli uczeñ nie jest w stanie wykonaæ wszystkich zadañ w czasie zajêæ w klasie,
to i tak jego obecnoœæ w klasie powinna byæ celowa i sensowna.
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Drug¹ zasad¹ jest umiejêtne korzystanie z teorii poziomu intelektualnego zaan-
ga¿owania; jej g³ówne za³o¿enie mówi o tym, ¿e nauczyciele musz¹ zwracaæ siê do
poszczególnych uczniów odpowiednio do ich mo¿liwoœci, ale wszystko odbywa siê
w jednej klasie, podczas jednej lekcji.

Trzecia zasada odwo³uje siê do koncepcji zró¿nicowanych inteligencji wed³ug
teorii Gardnera i ka¿e dostosowaæ konkretn¹ ofertê edukacyjn¹ do rzeczywistego ty-
pu inteligencji, jak¹ uczeñ reprezentuje: logiczno-matematycznej i werbalno-lingw-
istycznej, muzyczno-rytmicznej, fizyczno-ruchowej, wzrokowo-przestrzennej, inter-
personalnej lub intrapersonalnej.

Kolejn¹ istotn¹ zasad¹ jest sta³y rozwój kadry i szkolenie nauczycieli, tak¿e w za-
kresie umiejêtnoœci rozwi¹zywania problemów. Dobra szko³a nie uczy tylko okreœlo-
nych przedmiotów, ale zwraca uwagê na ogólne funkcjonowanie jednostki. Dlatego
nie mo¿na skupiaæ siê tylko na stworzeniu odpowiedniego programu nauczania dosto-
sowanego do aktualnych potrzeb i mo¿liwoœci ucznia. 

Zastanawiaj¹c siê nad zasadami pracy z uczniem trudnym, warto zrozumieæ tok my-
œlenia takiej osoby powi¹zany kreowaniem pewnych postaw w oparciu o dotychcza-
sowe doœwiadczenia. Pozwala to zrozumieæ, ¿e u podstaw z³ego zachowania trudnych
uczniów le¿y czêsto niepewnoœæ i niska samoocena. Negatywne myœli wywo³uj¹ ne-
gatywne uczucia, zgodnie z nastêpuj¹cym cyklem myœlowym:

Nale¿y wiêc uœwiadomiæ uczniom wartoœæ szacunku dla samego siebie i doceniania
w³asnej osoby. Mo¿na to uczyniæ przez:

diagnozowanie potrzeb, zainteresowañ i celów poszczególnych uczniów;

pomoc uczniom w okreœlaniu w³asnych celów i dopasowaniu ich do celów uczenia siê;

dopasowanie ogólnych celów nauczania do indywidualnych zainteresowañ uczniów;

uporz¹dkowanie celów nauki i czynnoœci tak, aby u³atwiæ indywidualny sukces ucznia;

pos³ugiwanie siê wzorem osobowym w celu wykazania uczniom wartoœci ich
w³asnych osi¹gniêæ.

4. Rezultat
Kara

1. Myśl
„Nauczyciel mnie nie lubi”

2. Uczucia
Złość i wrogość

3. Zachowanie
Przeszkadzanie, niegrzeczność
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Wa¿nym zadaniem w pracy nauczyciela jest umiejêtne badanie rozwoju oraz ocenia-
nie osi¹gniêæ uczniów. Sposób, w jaki nauczyciel to robi, ma d³ugotrwa³e konsekwen-
cje i jest istotny dla uczniów i ich rodziców. Informacje, które nauczyciel zbiera
o uczniach, powinny byæ trafne i dok³adne. Ocena wystawiana na ich podstawie po-
winna byæ oparta na konkrecie, wykazaæ autentyczne zainteresowanie wysi³kiem
ucznia, dostarczyæ mu informacji o wartoœci jego pracy, porównywaæ jego dokonania
z wczeœniejszymi, a tak¿e, jeœli to mo¿liwe, uwzglêdniaæ stopieñ trudnoœci zadania in-
dywidualnie dla ka¿dego ucznia. Dobre ocenianie wi¹¿e siê z umiejêtnoœciami i mo-
tywacj¹ ucznia, z zachêcaniem go do wysi³ku. Kryteria oceniania powinny byæ znane
i akceptowane zarówno przez nauczyciela, jak i przez uczniów, a nawet ich rodziców.
Wa¿nym elementem oceniania jest umiejêtnoœæ redukowania lêków egzaminacyjnych
u uczniów. 

Nauczyciel powinien organizowaæ otoczenie tak, aby umo¿liwiæ uczniom wykorzy-
stanie wszystkich ich mo¿liwoœci, dawaæ jasne instrukcje i unikaæ wywo³ywania nie-
zdrowej rywalizacji. Istotna jest te¿ kwestia uprzedzeñ nauczyciela, które nie powin-
ny wp³ywaæ na ocenianie prac uczniów. Stosowanie ocen efektywnych rozbudza
u uczniów wewnêtrzn¹ motywacjê do pracy. Wa¿ne jest, aby nauczyciel uœwiadomi³
sobie, jakimi s³owami czy gestami wyra¿a swoje uznanie dla ucznia, przez uœmiech
czy mo¿e u¿ycie s³ów typu „brawo” albo „dobrze siê spisa³eœ”. S¹ to dla ucznia zna-
ki, ¿e siê go wspiera, ¿e ma w nauczycielu oparcie. Generalnie oceny efektywne to
przede wszystkim:

oceny oparte na konkrecie;

wykazanie przez nauczyciela autentycznego zainteresowania postêpami i rozwo-
jem ucznia;

ustalenie kryteriów oceniania znanych i akceptowanych przez obie strony;

nagradzanie nie tylko samych osi¹gniêæ, ale równie¿ wysi³ku;

dostarczanie uczniom informacji o wartoœci ich pracy;

uwzglêdnianie podczas oceniania górnej granicy mo¿liwoœci poszczególnych
uczniów;

porównywanie bie¿¹cych dokonañ uczniów z wczeœniejszymi;

uwzglêdnianie stopnia trudnoœci zadañ dla konkretnych uczniów;

wi¹zanie dobrej oceny z umiejêtnoœciami i motywacj¹ ucznia.

Uczeñ kierowany w ten sposób chce i lubi siê rozwijaæ. Stosowanie ocen efektywnych
rozbudza u uczniów wewnêtrzn¹ motywacjê do pracy. Z kolei stosowanie ocen nie-
efektywnych utrwala jedynie zewnêtrzn¹ motywacjê do pracy, g³ównie dla stopnia,
zaliczenia, zadowolenia rodziców i nauczyciela.

oceny 
efektywne
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Procesy kontroli i oceny poch³aniaj¹ du¿o czasu nauczyciela. Ocenianie i egzamino-
wanie mo¿e wyznaczaæ kierunek i zakres edukacji uczniów, ich kariery zawodowe
oraz zwi¹zany z tym poziom i styl ¿ycia. Ocenianie to proces gromadzenia informa-
cji, bêd¹cy integraln¹ czêœci¹ procesu uczenia siê, s³u¿¹cy wspieraniu i motywowaniu
uczniów, proces wartoœciowania osi¹gniêæ uczniów w oparciu o system wymagañ
edukacyjnych. Nale¿y pamiêtaæ o pozytywnym wymiarze oceny, która ma odzwier-
ciedlaæ postêpy ucznia, a nie tylko ich brak. Trzeba uwa¿aæ, aby podczas oceniania
osi¹gniêæ uczniów nie pope³niæ nastêpuj¹cych b³êdów: 

oceniania braku wiedzy, a nie jej konkretnych zasobów; 

sugerowania siê osobistymi sympatiami;

dawania zbyt ma³o czasu na odpowiedŸ, zw³aszcza uczniom s³abszym;

oceniania ucznia w oderwaniu od obiektywnych norm systemu oceniania i wy-
magañ edukacyjnych;

brania pod uwagê zdolnoœci i œrodowiska ucznia;

przekazywania ocen wartoœciuj¹cych osobê, a nie jej wiadomoœci czy umiejêtnoœci. 

Aby ocena mia³a charakter pozytywny, powinna byæ przede wszystkim form¹ pozy-
tywnej i wspieraj¹cej informacji zwrotnej, a nie wyrokiem skazuj¹cym za braki i nie-
doskona³oœci. 

7.1. ROLA INFORMACJI ZWROTNEJ W OCENIANIU

Ocena powinna byæ dla ucznia przede wszystkim Ÿród³em informacji o stopniu
oraz dynamice jego rozwoju, a tak¿e o wyzwaniach, jakie jeszcze przed nim stoj¹.
Informacje te powinny mieæ charakter pozytywnego wsparcia, zdarza siê jednak
koniecznoœæ zwrócenia uwagi na efekty pracy, zachowania czy postawy sprzeczne
z oczekiwaniami w stosunku do ucznia. Konstruktywna informacja zwrotna pole-
ga na przekazie wybranych danych na temat osi¹gniêæ ucznia w celu umo¿liwienia
mu dokonania obiektywnej oceny w³asnych postêpów oraz rozwoju. 

Udzielanie informacji zwrotnej jest du¿¹ sztuk¹, ale sztuk¹ jest równie¿ przyjmowa-
nie takiej informacji. Jej odbiorca nie powinien polemizowaæ z nadawc¹, usprawiedli-
wiaæ siê ani szukaæ winy swoich niepowodzeñ w innych. 

Problem polega na tym, ¿e nikt nie lubi byæ oceniany. Praktycznie akceptujemy jedynie
oceny pozytywne, a kiedy pojawiaj¹ siê zbyt czêsto, zastanawiamy siê, czy nie zas³ugu-
jemy na wiêcej i to nawet bez pracy. Z kolei wiêkszoœæ uwag negatywnych traktujemy
bardzo osobiœcie i czêsto podejrzewamy osoby, które je kieruj¹, o zbytni¹ gorliwoœæ,
a nawet o niechêæ do nas. Przyk³adem mo¿e byæ typowa postawa ucznia, który na pyta-
nie dlaczego, otrzyma³ nienajlepszy stopieñ, odpowiada zazwyczaj: „Bo on/ona siê na
mnie upar³/a”. Postawa taka wi¹¿e siê z nienajlepiej formu³owanymi informacjami
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zwrotnymi w przesz³oœci. Dlatego nauczyciel staraj¹cy siê we w³aœciwy sposób wspó³-
pracowaæ z uczniami powinien opanowaæ w sposób niemal doskona³y formy udzielania
informacji zwrotnych. Mo¿e w tym pomóc przestrzeganie poni¿szych zasad.

Osoba udzielająca informacji zwrotnej powinna przede wszystkim:

Zacząć od stwierdzenia pozytywnego.

Być konkretna (ograniczać się do przytaczania faktów, a nie do ich ko-
mentowania).

Eksponować to, co można zmienić.

Proponować różne, alternatywne rozwiązania.

Nie wartościować – podawać stwierdzenia opisowe.

Nie decydować – pozostawiać wybór rozmówcy.

Uważać, aby sposób przekazywania informacji zwrotnej nie zdradzał
osobistych poglądów czy opinii.

Prawid³owe udzielanie informacji zwrotnej mo¿e w znakomity sposób wesprzeæ
relacje miêdzy nauczycielem a jego uczniami, nieprawid³owe nie tylko rozbija do-
bre relacje nauczyciel-uczeñ, ale przede wszystkim dzia³a nadzwyczaj demotywu-
j¹co. Wypracowanie systemu prawid³owego udzielania informacji zwrotnej jest
jedn¹ z podstaw zaanga¿owania i aktywnoœci nauczycieli, a tak¿e stanowi bazê dla
ich rozwoju. Poni¿sza tabela przedstawia mo¿liwe pozytywne i negatywne skutki
udzielania informacji zwrotnej.

1. Konkrety

2. Słuchanie

3. Brak emocji

4. Odzwierciedlanie

5. Kontakt wzrokowy

6. Obiektywizm

7. Pozytywy

8. Klaryfikowanie

9. Otwartość

10. Zaangażowanie 

11. Uśmiech

12. Proponowanie rozwiązań

13. Parafrazowanie

1. Lekceważenie 

2. Uogólnianie

3. Narzucanie

4. Decydowanie

5. Ocenianie

6. Unikanie kontaktu

7. Subiektywizm

8. Chłód

9. Nerwowość

10. Pouczanie

11. Narzucanie rozwiązań

12. Emocje

13. Obojętność

POZYTYWNE NEGATYWNE

CZYNNIKI WSPIERAJĄCE INFORMACJĘ ZWROTNĄ
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7.2. OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Warto stosowaæ siê do zasady, ¿e ocenianie nie powinno byæ tylko sposobem dyscy-
plinowania czy rangowania uczniów, ale w znacznej mierze powinno okreœlaæ stan
oraz aktualne mo¿liwoœci rozwoju poszczególnych uczniów. Ocenianie powinno
mieæ przede wszystkim charakter kszta³tuj¹cy i polegaæ na dokonywaniu czêstej, pro-
wadzonej w sposób interaktywny oceny postêpów ucznia w celu zrozumienia przez nie-
go realizowanych treœci i kszta³towanych umiejêtnoœci oraz uœwiadomienia mu, czego
i w jaki sposób ma siê jeszcze nauczyæ. Najogólniej mówi¹c, ocenianie kszta³tuj¹ce nie
ma na celu informowania ucznia o tym, czego jeszcze nie umie i dlaczego w zwi¹z-
ku z tym dostaje s³absz¹ ocenê, ale zak³ada mo¿liwoœæ uczenia, jak siê uczyæ
w oparciu o pe³n¹ œwiadomoœæ tego, co ju¿ wiem i potrafiê oraz tego, czego jeszcze
powinienem i mogê siê nauczyæ. Ocenianie kszta³tuj¹ce „uczy, jak siê uczyæ” przez:

modyfikacjê procesu uczenia siê i w³¹czanie uczniów w kszta³towanie tego procesu; 

przygotowanie uczniów do oceny kole¿eñskiej i samooceny; 

zrozumienie przez uczniów tego, jak siê ucz¹; 

pomaganie uczniom w wypracowaniu w³asnych strategii „uczenia siê, jak siê
uczyæ”.

Oznacza to, ¿e uczniowie przygotowani s¹ w ten sposób do korzystania z ró¿nych
mo¿liwoœci aktywnego budowania w³asnej wiedzy i zrozumienia zjawisk, a nie tylko
biernego przyswajania przekazywanej im wiedzy. 

Podstawow¹ zasad¹, jaka towarzyszy temu procesowi, jest przekonanie, ¿e
uczniowie mog¹ samodzielnie oceniaæ efekty w³asnej pracy pod warunkiem, ¿e
zostanie im przedstawiony i bêdzie przez nich zaakceptowany zestaw celów na-
uczania mo¿liwych do osi¹gniêcia.

Œwiadomoœæ uczniów, czego siê od nich oczekuje w powi¹zaniu z bie¿¹c¹ samoocen¹
pozwala im zarówno analizowaæ systematycznie swoj¹ aktualn¹ pozycjê w szkole, ja-
ki i planowaæ kolejne kroki, maj¹ce na celu zdobywanie nowej wiedzy i umiejêtnoœci.

Ocenianie procesu uczenia siê oraz analiza efektów pracy ucznia pozwala w wiêkszym
stopniu zindywidualizowaæ proces nauczania, uczyniæ go odpowiedzialnym za w³asny
rozwój i uwra¿liwiæ na obszary wp³ywu, jakie posiada w procesie dochodzenia do ko-
lejnych poziomów wiedzy i umiejêtnoœci. W rezultacie uczeñ zaczyna przejmowaæ ko-
lejne pola odpowiedzialnoœci za swoj¹ pracê, w sposób celowy i coraz bardziej efek-
tywny planuje aktywnoœæ edukacyjn¹ i potrafi dokonywaæ coraz lepszych wyborów.

Ocenianie kszta³tuj¹ce opiera siê na za³o¿eniu, ¿e ka¿dy mo¿e zrobiæ coœ dla swojego
rozwoju. Ten typ oceniania, uwzglêdniaj¹c indywidualne cechy poszczególnych
uczniów, wynikaj¹ce zarówno z ró¿nego poziomu i zakresu posiadanej wiedzy oraz
opanowanych umiejêtnoœci, jak i ró¿nic w stylu uczenia siê, pozwala budowaæ dla
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ka¿dego ucznia indywidualn¹ œcie¿kê rozwoju. Œcie¿ka ta, projektowana wspólnie
z uczniem, stanowi nie tylko obraz obiektywnych celów, ale równie¿ formê swoistych
zobowi¹zañ, które uczeñ deklaruje zarówno wobec nauczyciela, jak i wobec samego
siebie. Powy¿sze rozwi¹zanie nie tylko indywidualizuje nauczanie, ale przede wszyst-
kim s³u¿y anga¿owaniu ucznia w proces uczenia siê.

Ocenianie kszta³tuj¹ce ma szeœæ podstawowych celów:

1. Tworzenie kultury klasy szkolnej, zachêcaj¹cej do wzajemnych interakcji i wy-
korzystywania narzêdzi oceniania.

2. Okreœlanie celów uczenia siê i œledzenie postêpów ka¿dego ucznia w osi¹ganiu
tych celów.

3. Stosowanie zró¿nicowanych metod nauczania tak, aby zaspokoiæ ró¿ne potrze-
by uczniów.

4. U¿ywanie ró¿nych sposobów oceny rozumienia zdobywanej przez uczniów wiedzy.

5. Przekazywanie uczniom informacji zwrotnych i dostosowywanie nauczania do
zidentyfikowanych potrzeb poszczególnych uczniów. 

6. Aktywny udzia³ uczniów w procesie uczenia siê. 

Pierwsza z wymienionych zasad zak³ada, ¿e uczniowie powinni siê czuæ w szkole
pewnie i bezpiecznie. Nie mog¹ siê baæ pope³niania b³êdów, powinni wierzyæ w swo-
je mo¿liwoœci i w pe³ni koncentrowaæ siê na jak najlepszym wykonaniu swoich zadañ.
Nie powinni byæ porównywani, a tym bardziej rywalizowaæ ze sob¹. Nauczyciel mu-
si uwzglêdniæ potrzeby i mo¿liwoœci wszystkich uczniów i wystrzegaæ siê pytania tyl-
ko tych uczniów, którzy stale zg³aszaj¹ siê do odpowiedzi, a jednoczeœnie wyd³u¿aæ
czas oczekiwania na odpowiedŸ, w przypadku uczniów, którym rozpoczêcie odpowie-
dzi zajmuje wiêcej czasu. 

Zadaniem nauczyciela jest ponadto œledzenie indywidualnych postêpów ucznia
w osi¹ganiu ustalonych celów i bie¿¹ca pomoc w konsekwentnym d¹¿eniu do osi¹ga-
nia tego, co dany uczeñ mo¿e osi¹gn¹æ. Procedur¹ umo¿liwiaj¹c¹ osi¹gniêcie takich
rezultatów jest uzgodnienie celów, standardów osi¹gniêæ oraz zasad monitorowa-
nia postêpów ucznia w realizowaniu ustalonych za³o¿eñ. W takiej sytuacji uczniowie
nie musz¹ zgadywaæ, co nale¿y zrobiæ, aby osi¹gn¹æ sukces, maj¹ pe³n¹ œwiadomoœæ
oczekiwañ wobec nich i w konsekwencji mo¿liwoœæ samodzielnego œledzenia w³a-
snych postêpów.

Stosowanie zró¿nicowanych metod nauczania umo¿liwia praca w zespo³ach, wzajem-
ne nauczanie, indywidualne i zespo³owe projekty uczniowskie. Warto korzystaæ z tej me-
tody, poniewa¿ podczas pracy w ma³ych grupach uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ potwierdze-
nia swoich wiadomoœci i samodoskonalenia. Praca w ma³ych grupach pozwala na osi¹-
gniêcie co najmniej dwóch wa¿nych efektów. Po pierwsze uczniowie, którzy wiedz¹ i po-
trafi¹ wiêcej od innych, przejm¹ czêœciowo rolê nauczyciela i pos³uguj¹c siê jêzykiem ³a-

cele oceniania
kszta³cuj¹cego
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twiejszym do zrozumienia przez swoich kolegów, mog¹ im wiele wyt³umaczyæ. Przy
okazji sami utrwalaj¹ wiadomoœci. Po drugie uczniowie mniej zdolni otrzymaj¹ wspar-
cie rówieœnika, który nie ocenia (przez stawianie stopni) i pos³uguje siê podobnym jêzy-
kiem skojarzeñ, a wiêc jego t³umaczenie jest lepiej rozumiane i zapamiêtywane. 

Kolejny aspekt zwi¹zany z ocenianiem kszta³tuj¹cym to u¿ywanie ró¿nych sposo-
bów oceny zrozumienia przez uczniów przekazywanej im wiedzy. Polega to na
ocenianiu diagnostycznym, prowadzonym zarówno na pocz¹tku wprowadzania dane-
go materia³u, jak i w trakcie pracy nad nim. Taka systematycznoœæ monitorowania
rozwoju okreœlonych kompetencji uczniowskich pozwala nauczycielowi na bie¿¹co
rozpoznawaæ, jak uczniowie przyswajaj¹ wiedzê i czego powinien jeszcze nauczyæ. 

Proces uczenia bazuj¹cy na zasadach oceniania kszta³tuj¹cego nie s³u¿y spraw-
dzaniu, czego uczeñ nie umie, a wrêcz przeciwnie – ma na celu identyfikacjê te-
go, co uczeñ zna, rozumie i potrafi. 

Jeœli wiedza i umiejêtnoœci ucznia s¹ niewystarczaj¹ce, nauczyciel powinien przede
wszystkim pomyœleæ nad bardziej skutecznym sposobem dotarcia do niego. 

Bardzo wa¿ne jest umiejêtne przekazywanie uczniom informacji zwrotnych
i konsekwentne dostosowywanie nauczania do rozpoznanych indywidualnych
potrzeb poszczególnych uczniów. Informacja zwrotna powinna byæ przekazywana
szybko, bazowaæ na konkretach i zawieraæ sugestie mo¿liwej poprawy. Dobra infor-
macja zwrotna nawi¹zuje do znanych uczniowi celów uczenia siê, dziêki czemu
proces uczenia siê staje siê dla ucznia bardziej zrozumia³y i przejrzysty, co modelu-
je umiejêtnoœæ uczenia siê. Warto jednoczeœnie zwróciæ uwagê, ¿e tak popularne
w szkole równoleg³e dawanie uczniom informacji zwrotnej i stawianie oceny powo-
duje, ¿e przekaz ten ca³kowicie traci swoje znaczenie i jest przez uczniów ignoro-
wany. Uczeñ nawet z obszernego komentarza recenzuj¹cego jego pracê zapamiêtu-
je jedynie ocenê oraz to, czy by³ z niej zadowolony czy nie. W³aœciwie sformu³owa-
na informacja zwrotna powinna natomiast dostarczyæ mu wiedzy na temat tego, co
zrobi³ dobrze i z czego powinien byæ zadowolony i na czym mo¿e z powodzeniem
budowaæ swoj¹ dalsz¹ karierê w danym przedmiocie oraz czego nie umie czy nie
potrafi w wystarczaj¹cym stopniu i co mo¿e zrobiæ, aby to zmieniæ. Dawanie
uczniom informacji zwrotnej jest korzystne tak¿e dla nauczyciela. Dziêki dok³adnej
wiedzy na temat tego, co uczniowie ju¿ rozumiej¹ lub potrafi¹, a czego jeszcze nie,
nauczyciel mo¿e lepiej dostosowaæ strategiê nauczania i lepiej zaplanowaæ kolejne
lekcje. Nauczyciel uczy siê te¿ lepszej komunikacji ze swoimi uczniami. Wyzbywa
siê niebezpiecznego dla skutecznego nauczania przekonania, ¿e przekazywana
przez niego wiedza jest tak prosta, ¿e wszyscy powinni j¹ przyswoiæ, nawet bez spe-
cjalnego zaanga¿owania, a jeœli tak nie jest, to albo s¹ z³oœliwi, albo leniwi i tylko
kary pozwol¹ zmieniæ ich stosunek do naszego przedmiotu. Kara jednak jeszcze
nikogo niczego nie nauczy³a. Mo¿e wp³yn¹æ tylko na to, ¿e uczeñ zacznie nas i nasz
przedmiot omijaæ, stosowaæ rozmaite strategie oszustw i k³amstw i zamiast siê uczyæ
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i rozwijaæ, skupi ca³¹ energiê na tym, ¿eby unikn¹æ kary. Stosowanie oceniania
kszta³tuj¹cego wyposa¿a uczniów przede wszystkim w umiejêtnoœæ uczenia siê,
umo¿liwia im podejmowanie odpowiedzialnoœci za proces w³asnego rozwoju i wy-
pracowanie w³asnych strategii uczenia siê. Uczy te¿ analizy i oceny w³asnej pracy,
a uczniowie, którzy potrafi¹ kontrolowaæ w³asny proces uczenia siê, osi¹gaj¹
w szkole lepsze wyniki. 

7.3. ZASADY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

Podsumowuj¹c, warto przytoczyæ jeszcze dziesiêæ podstawowych zasad oceniania
kszta³tuj¹cego, opracowanych na podstawie materia³ów angielskiego Zespo³u Re-
formy Sprawdzania (The Assessment Reform Group 2001) przez specjalistów
z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ka¿da z tych zasad stanowi swoiste wyzwa-
nie dla nauczyciela, ale jednoczeœnie, o czym warto pamiêtaæ, ka¿da z nich mo¿e
byæ podstaw¹ do tego, aby nasz¹ codzienn¹ praktykê nauczycielsk¹ uczyniæ bar-
dziej skuteczn¹, a pobyt uczniów w szkole przyjemnym i bardziej efektywnym. 

Zasada 1. Ocenianie kszta³tuj¹ce powinno byæ powi¹zane z dobrym planowa-
niem nauczania i uczenia siê. 

Plan opracowany przez nauczyciela uwzglêdnia informacje na temat postêpów
uczniów i ocenê stopnia realizacji zamierzonych celów. Nauczyciel jest ela-
styczny i modyfikuje plan w zale¿noœci od informacji na temat postêpów
uczniów. Plan, cele i kryteria, wed³ug których bêdzie oceniana praca ucznia, s¹
uczniowi znane. Zadaniem nauczyciela jest opracowanie takiego sposobu infor-
mowania uczniów, który pozwoli zrozumieæ stawiane przed nimi cele i zadania.
Planuje tak¿e, w jaki sposób uczniowie bêd¹ otrzymywaæ informacjê zwrotn¹,
jaka bêdzie ich rola w sprawdzaniu w³asnych osi¹gniêæ i jak¹ pomoc uzyskaj¹
w dalszej nauce.

Zasada 2. Ocenianie kszta³tuj¹ce koncentruje siê na tym, w jaki sposób ucznio-
wie siê ucz¹.

Uczniowie s¹ œwiadomi „czego” i „jak” siê ucz¹. Nauczyciel i uczniowie koncentru-
j¹ siê na procesie, a nie tylko na wyniku koñcowym.

Zasada 3. Ocenianie kszta³tuj¹ce jest istotne podczas realizacji ca³ego procesu
dydaktycznego, od planowania po ocenê osi¹gniêæ.

Podczas lekcji uczniowie, wykonuj¹c zadania, odpowiadaj¹c na pytania nauczy-
ciela, pokazuj¹, w jaki sposób myœl¹, jakie maj¹ umiejêtnoœci i czego ju¿ siê na-
uczyli. Nauczyciel obserwuje pracê uczniów, ocenia ich postêpy i na tej podsta-
wie planuje kolejne zadania. Ten proces stanowi zasadnicz¹ czêœæ codziennej
pracy na lekcji, sk³ania nauczyciela i uczniów do refleksji, dialogu i podejmowa-
nia decyzji.
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Zasada 4. Ocenianie kszta³tuj¹ce nale¿y traktowaæ jako kluczow¹ umiejêtnoœæ
dydaktyczn¹ nauczyciela. 

Nauczyciel stosuj¹cy ocenianie kszta³tuj¹ce umie planowaæ, obserwowaæ proces
uczenia siê, analizowaæ i interpretowaæ uzyskane informacje o przebiegu proce-
su i jego wynikach oraz przekazywaæ uczniom informacjê zwrotn¹, istotn¹ dla
ich rozwoju. Nauczyciel pomaga i uczy samooceny. W przygotowaniu do zawo-
du i póŸniejszym doskonaleniu nale¿y pomagaæ nauczycielom rozwijaæ te umie-
jêtnoœci.

Zasada 5. Ocenianie kszta³tuj¹ce powinno byæ konstruktywne i przeprowadzane
z du¿ym wyczuciem, poniewa¿ jak ka¿da ocena budzi emocje.

Nauczyciel zdaje sobie sprawê, jaki wp³yw na ucznia, jego wiarê we w³asne si³y i zapa³,
maj¹ komentarze, oceny i opinie. Informacje zwrotne kierowane do uczniów s¹ w naj-
wy¿szym mo¿liwym stopniu konstruktywne i dotycz¹ nie osoby, a rezultatów jej pracy.

Zasada 6. Ocenianie kszta³tuj¹ce musi s³u¿yæ motywowaniu uczniów do nauki.

Ocenianie skupiaj¹ce siê na postêpach i osi¹gniêciach, a nie na podkreœlaniu nie-
powodzeñ, zachêca uczniów do uczenia siê. Porównywanie osi¹gniêæ poszcze-
gólnych uczniów z osi¹gniêciami ich kolegów oraz tworzenie wszelkiego rodza-
ju rankingów nie motywuje, a czêsto zniechêca do uczenia siê. Ocenianie mo¿e
motywowaæ uczniów do nauki, jeœli chroni autonomiê ucznia, dostarcza kon-
struktywnej informacji zwrotnej, daje mo¿liwoœæ wyboru i u³atwia kierowanie
w³asn¹ nauk¹. 

Zasada 7. Ocenianie kszta³tuj¹ce kieruje uwagê na kryteria sukcesu („na co bê-
dê zwraca³ uwagê?”) ju¿ na etapie planowania.

Nauczyciel, aby uczenie siê by³o bardziej efektywne, ustala z uczniami, co i w jaki
sposób chc¹ osi¹gn¹æ. Uczniowie maj¹ wp³yw na wybór celów i ustalanie kryteriów
sukcesu. Kryteria sukcesu powinny byæ podane w jêzyku zrozumia³ym dla ucznia, tak
aby mog³y s³u¿yæ te¿ samoocenie i ocenie kole¿eñskiej.

Zasada 8. Uczniowie otrzymuj¹ konstruktywne wskazówki, w jaki sposób mog¹
poprawiæ swoje wyniki i jak maj¹ siê rozwijaæ. 

Uczniom potrzebne s¹ informacje i wskazówki, aby mogli zaplanowaæ nastêpny krok
w uczeniu siê. Nauczyciel wskazuje mocne strony ucznia i doradza, jak je rozwijaæ;
wyraŸnie i konstruktywnie informuje o s³abych stronach i o tym, jak mo¿na je elimi-
nowaæ; stwarza uczniom mo¿liwoœæ poprawienia w³asnej pracy.

Zasada 9. Ocenianie kszta³tuj¹ce powinno rozwijaæ zdolnoœæ ucznia do samooceny
tak, aby s³u¿y³o refleksji i samodzielnemu decydowaniu o w³asnej nauce.

Samodzielny uczeñ potrafi kszta³towaæ swój proces uczenia siê: zdobywaæ nowe
umiejêtnoœci i wiedzê, zastanawiaæ siê nad tym, w jaki sposób to robi i jakie osi¹ga
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wyniki oraz zaplanowaæ dalsze etapy doskonalenia siê. Droga do samodzielnoœci pro-
wadzi przez rozwijanie umiejêtnoœci samooceny. Nauczyciel zachêca do niej i wypo-
sa¿a ucznia w stosowne umiejêtnoœci.

Zasada 10. Ocenianie kszta³tuj¹ce odnosi siê do wszystkich kategorii osi¹gniêæ
uczniów. 

Ocenianie kszta³tuj¹ce mo¿na stosowaæ na wszystkich polach nauczania. Powinno
ono umo¿liwiaæ ka¿demu uczniowi osi¹gniêcia na najwy¿szym dostêpnym dla niego
poziomie. Nauczyciel zauwa¿a i docenia osi¹gniêcia uczniów. 

7.4. NAGRODY I KARY

Ocenianie bywa w szkole odbierane jako system nagród i kar. Dobra ocena to nagro-
da. Brak dobrej oceny to kara. Nie zawsze wartoœæ tych ocen w przypadku ró¿nych
uczniów musi byæ taka sama. Dla jednego ocena dopuszczaj¹ca jest ju¿ wystarczaj¹-
ca. Dla drugiego musi to byæ ocena celuj¹ca. Dla wielu wartoœæ oceny jest niewa¿na,
byle by³a wy¿sza od tej, któr¹ otrzymali inni. 

Nagrody i kary stanowi¹ element systemu wzmocnieñ, jakim dysponuje nauczyciel.
Mo¿e on zwiêkszyæ prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zachowañ po¿¹danych oraz
ograniczyæ czy wrêcz eliminowaæ niechciane postawy i zachowania uczniów. Dzieje siê
tak miêdzy innymi przez kojarzenie nagród z emocjami pozytywnymi, natomiast kar
z bodŸcami wywo³uj¹cymi odczucia nieprzyjemne. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e kara sa-
ma w sobie nie powoduje automatycznie, ¿e aktywnoœæ, z któr¹ jest zwi¹zana, staje siê
przez to dla ucznia mniej atrakcyjna. Kiedy uczeñ ma do wyboru odrabianie lekcji i za-
bawê kolegami, czêsto wybiera to drugie, licz¹c, ¿e mo¿e mu siê udaæ. Zreszt¹ czêsto
mu siê udaje i kiedy zdarzy mu siê ponieœæ konsekwencje swojego postêpowania, jest
zdziwiony, dlaczego w³aœnie teraz mu siê to przytrafi³o. Dlatego, aby skutecznie elimi-
nowaæ niechciane postawy ucznia, nale¿y przede wszystkim proponowaæ w ich miejsce
oczekiwane formy aktywnoœci i jednoczeœnie wzmacniaæ ich przejawy.

Nagrody i kary wzajemnie siê uzupe³niaj¹, przy czym znacznie skuteczniejsze jest
stosowanie nagród, natomiast stosowanie wy³¹cznie kar raczej nie doprowadzi do
oczekiwanego efektu. To, jak silne jest oddzia³ywanie nagród i kar, zale¿y od wielu
czynników. Jednym z nich jest autorytet nauczyciela. Im jest on wiêkszy, tym moc-
niejszy jest te¿ wp³yw wzmocnieñ, których udziela. W nauczaniu niezwykle wa¿ne
jest, kiedy uczniowie postrzegaj¹ swojego nauczyciela jako osobê kompetentn¹, ¿ycz-
liw¹ im i sprawiedliw¹. Wa¿ne jest równie¿, aby zasady dotycz¹ce formy wzmocnieñ
oraz ich rozdzielania by³y jasne i akceptowane przez uczniów. Warto te¿ zastanowiæ
siê, co jest naprawdê nagrod¹, a co kar¹ dla poszczególnych uczniów. Nie jest to taki
sam zestaw dla wszystkich. Zawsze jednak bardzo silny jest wp³yw wzmocnieñ wer-
balnych – pochwa³ i nagan. Istotne jest, aby komunikaty tego typu by³y obiektywne,
nienacechowane elementami nadmiernej oceny (najlepiej, ¿eby w ogóle nie mia³y ta-
kiego charakteru, co jednak w szkole bywa trudne). 

autorytet
nauczyciela
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8. PROJEKTOWANIE PRACY Z UCZNIEM

Podstawowym zadaniem nauczyciela jest zainteresowanie ucznia swoim przedmio-
tem. W tym przypadku wa¿na jest praktycznoœæ przekazywanej wiedzy i umiejêtne
odnoszenie siê do otaczaj¹cej rzeczywistoœci. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wyniki uczenia siê
czegoœ, co ma praktyczne zastosowanie w ¿yciu codziennym jest dla uczniów nie tyl-
ko bardziej intryguj¹ce, ale ma te¿ wiêksz¹ wartoœæ, jeœli chodzi o radzenie sobie z za-
daniami i sytuacjami, z jakimi mog¹ siê spotkaæ w ¿yciu. 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nic nie zachêca bardziej ni¿ w³asne sukcesy i nie demotywuje bar-
dziej ni¿ pora¿ka. Dlatego zawsze nale¿y zwracaæ uwagê na to, aby daj¹c uczniowi za-
dania, dostosowaæ je do poziomu jego umiejêtnoœci. Nie mo¿na jednak jego mo¿liwo-
œci lekcewa¿yæ, wa¿ne, aby wymagania nauczyciela zawsze znajdowa³y siê na górnej
granicy mo¿liwoœci ucznia. Zadania zbyt trudne zwykle zniechêcaj¹ ucznia, zbyt ³atwe
natomiast odbieraj¹ chêæ próbowania i podejmowania wysi³ku, co w konsekwencji po-
woduje, ¿e nie nabywa on nowych umiejêtnoœci, a jedynie utrwala ju¿ posiadane.

Projektuj¹c dzia³ania maj¹ce na celu stymulowanie i motywowanie ucznia do dzia³a-
nia, nauczyciel powinien uwzglêdniaæ jego realne mo¿liwoœci, przez odpowiednie
formu³owanie poleceñ pokazywaæ, ¿e cel stawiany przed uczniem jest dla niego osi¹-
galny, a jednoczeœnie konsekwentnie wspieraæ zaanga¿owanie ucznia w osi¹ganie ce-
lu. Warto jednoczeœnie projektowaæ proces uczenia siê tak, aby cele postawione przez
nauczyciela zosta³y uznane przez ucznia za jego w³asne, aby sta³y siê w pe³ni kompa-
tybilne z jego osobistymi d¹¿eniami. 

8.1. FORMUŁOWANIE CELÓW

Definiowanie celów powinno siê wi¹zaæ przede wszystkim z prób¹ odpowiedzi na py-
tanie, co chcemy osi¹gn¹æ przez pracê z naszymi uczniami. Cele powinny mieæ dwa
wymiary: ogólny, powi¹zany z charakterem szko³y i œrodowiska, w którym szko³a
funkcjonuje, oraz szczegó³owy, zwi¹zany bezpoœrednio z uczniami. 

Cele ogólne wskazuj¹ kierunki d¹¿eñ. Zalety tak sformu³owanych celów to fakt, ¿e
s¹ na ogó³ bogate znaczeniowo, akcentuj¹ przede wszystkim wa¿ne wartoœci spo-
³eczne, s¹ perswazyjne i w sposób zwiêz³y, choæ nie do koñca precyzyjny, wskazuj¹
podstawowy kierunek przewidywanych dzia³añ. Problem polega na tym, ¿e ogólne
formu³owanie celów kszta³cenia zak³ada ich wieloznacznoœæ i nieokreœlonoœæ, a jed-
noczeœnie z regu³y nadmiern¹ idealizacjê i deklaratywnoœæ. 

Cele szczegó³owe, które w najbardziej klarownym kszta³cie przybieraj¹ formê celów
operacyjnych, s¹ zwykle wê¿sze i bardziej sprecyzowane, stanowi¹ opis wyników,
które maj¹ byæ uzyskane przez uczniów. Opis ten powinien byæ jednoczeœnie na ty-
le dok³adny, aby umo¿liwiæ rozpoznanie, czy cel zosta³ osi¹gniêty. Tak sformu³owa-

cele ogólne

cele
szczegó³owe
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ne cele powinny byæ jednoznaczne i odnosiæ siê wprost do ucznia. Wady operacyjne-
go formu³owania celów kszta³cenia to miêdzy innymi: ubóstwo znaczenia, roz³¹cze-
nie poznania i motywacji, podzia³ przedmiotu na drobne fragmenty, incydentalne
umiejêtnoœci oraz pracoch³onnoœæ.

Nauczanie powinno byæ procesem sprzyjaj¹cym osi¹ganiu za³o¿onych celów. Cele
powinny nadawaæ kierunek kreowaniu, realizacji, a tak¿e ewaluacji programów
pracy z uczniami. „Dobrze sformu³owany cel kszta³cenia okreœla po¿¹dane efekty
uczenia siê w kategoriach pojêciowych, a jego przedmiotem s¹ ogólne rezultaty
uczenia siê, nie zaœ okreœlone wykonanie” (Allen C. Ornstein, F. P. Hunkins, Pro-
gram szkolny. Za³o¿enia, zasady, problematyka, WSiP, Warszawa 1999). Tak sfor-
mu³owane cele powinny w prosty sposób przek³adaæ siê na wyniki uczenia siê i na
zachowania ucznia mo¿liwe do stwierdzenia po zakoñczeniu nauki. Cel powinien
byæ funkcjonalny, wytyczaæ kierunek nauczania i uczenia siê, a wiêc musi
uwzglêdniaæ ró¿ne dziedziny uczenia siê: wiedzê, rozumienie, umiejêtnoœæ stoso-
wania zdobywanej wiedzy, myœlenia analityczno-syntetycznego, stawiania hipotez
i ich weryfikowania oraz oceniania. Poza funkcj¹ poznawcz¹ cele powinny obej-
mowaæ sferê kreowania w³asnych systemów wartoœci, przekonañ i postaw ucznia,
tworzenie filozofii ¿yciowej. Jeœli funkcj¹ szko³y jest przygotowanie ucznia do
œwiadomego, samodzielnego ¿ycia, uzyskania kontroli nad w³asn¹ nauk¹ i kreowa-
nia swojego kszta³cenia i swojej wiedzy, cele kszta³cenia powinny byæ skoncentro-
wane na uczniu, a nie na treœciach nauczania. 

8.2. DOBÓR DZIAŁAŃ

Samo wzbudzenie zainteresowania ucznia, a nawet wyniesienie na odpowiednio
wysoki poziom jego motywacji nie wystarczy. Niezbêdne jest, aby ca³y czas czu-
waæ nad utrzymaniem odpowiedniego poziomu motywacji. £atwo jest bowiem
utraciæ pozytywny wp³yw na motywacjê uczniów. Wystarczy mówiæ monoton-
nym g³osem czy u¿ywaæ niezrozumia³ych s³ów. Tak samo dzieje siê, kiedy lek-
cewa¿ymy mo¿liwoœæ korzystania z pomocy audiowizualnych czy aktywizuj¹-
cych metod nauczania. Istotny wp³yw na poziom motywacji ma równie¿ kryty-
kowanie, nadmierne ocenianie, faworyzowanie czêœci uczniów w klasie, lekce-
wa¿enie sygna³ów werbalnych i pozawerbalnych wysy³anych przez uczniów.
B³êdem jest równie¿ wywy¿szanie siê nauczyciela, lekcewa¿enie zmêczenia
uczniów, zniechêcanie ich swoj¹ postaw¹ do aktywnoœci i podkreœlanie, ¿e do ni-
czego siê nie nadaj¹. 

Dobór dzia³añ, jakie zostan¹ zastosowane przez nauczyciela do lepszego motywowa-
nia uczniów, powinien uwzglêdniaæ w³aœciwoœci komunikowania siê i budowania
w³aœciwych relacji zarówno miêdzy nauczycielem i uczniem, jak i miêdzy uczniami
oraz czêsto trudne do zauwa¿enia w³aœciwoœci przekazów pozawerbalnych, które
emitowane s¹ przez nauczycieli w sposób nieuœwiadomiony. Wi¹¿e siê to tak¿e ze
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sposobem konstruowania przekazów werbalnych, a w szczególnoœci z u¿ywaniem
ulubionych s³ów, które mog¹ oœmieszaæ nauczyciela, ale mog¹ te¿ w jakiœ sposób ob-
ra¿aæ uczniów i przyczyniaæ siê do ich niechêci do uczenia siê. Tego typu barier po-
zwala unikn¹æ stosowanie w klasie pracy zespo³owej z wykorzystaniem aktywizuj¹-
cych metod nauczania. 

8.3. SPOSOBY ANGAŻOWANIA UCZNIÓW

Zadaniem nauczyciela jest w³¹czenie do zajêæ szkolnych wszystkich uczniów.
Warto pamiêtaæ, ¿e nawet jeœli dziecko nie jest w stanie wykonaæ wszystkich za-
dañ w czasie zajêæ, jego obecnoœæ na lekcji musi byæ celowa. B³êdne jest trady-
cyjne myœlenie, ¿e wiêkszoœæ z nas reprezentuje typ inteligencji logiczno-matema-
tycznej albo werbalno-lingwistycznej. Istniej¹ równie¿ inne typy inteligencji: mu-
zyczno-rytmiczna, fizyczno-ruchowa wzrokowo-przestrzenna, interpersonalna,
intrapersonalna oraz kinestetyczna. 

Ka¿da osoba posiada elementy wszystkich rodzajów inteligencji, ale zawsze jeden
lub dwa typy przewa¿aj¹. W zwi¹zku z tym, aby skutecznie anga¿owaæ wszyst-
kich uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcji, nale¿y przede wszystkim za-
stanowiæ siê, jaki typ inteligencji dominuje u naszych uczniów i jak mo¿na to wy-
korzystaæ w naszej pracy. Osoba posiadaj¹ca inteligencjê lingwistyczn¹ bêdzie
uczy³a siê s³uchaj¹c, pisz¹c, czytaj¹c i dyskutuj¹c. Z zapa³em bêdzie rozwija³a
w³asne zainteresowania i sposoby rozumienia jêzyka, lepiej od innych bêdzie siê
pos³ugiwaæ s³owem mówionym i pisanym, a tak¿e bêdzie lepiej s³uchaæ. Uczeñ
taki wykazuje zainteresowanie jêzykiem i gr¹ s³ów, lubi wiersze, rymowanki i za-
bawy s³owne. 

Osoba przejawiaj¹ca inteligencjê matematyczno-logiczn¹ bêdzie posiada³a zdol-
noœci do rozumienia abstrakcyjnych symboli, a na wczesnym etapie rozwoju bê-
dzie siê pos³ugiwa³a pojêciami czasu, miejsca, iloœci oraz bêdzie dostrzega³a
zwi¹zki przyczynowo-skutkowe. Uczeñ taki doskonale rozwi¹zuje logiczne ³ami-
g³ówki, fascynuje siê analogiami, czêsto pos³uguje siê kodami symbolicznymi.
Potrafi dostrzec wewnêtrzn¹ strukturê ró¿nych z³o¿onoœci, poszukuje harmonii
i porz¹dku w otoczeniu, a tak¿e chêtnie wykonuje æwiczenia dotycz¹ce porz¹dko-
wania, szacowania i wykazuje uzdolnienia matematyczne, polegaj¹ce na formu³o-
waniu wniosków na podstawie szcz¹tkowych informacji, gromadzeniu dowodów,
tworzeniu hipotez i modeli. 

Osoba charakteryzuj¹ca siê inteligencj¹ wizualno-przestrzenn¹ ³atwo wyobra¿a
sobie sceny, dobrze radzi sobie z kontrol¹ ruchów w³asnego cia³a w przestrzeni.
Przejawia zdolnoœci do konstruowania, budowania obiektów trójwymiarowych
oraz talent do interpretowania i sporz¹dzania wykresów, map i innych pomocy wi-
zualnych. S¹ to uczniowie bardzo kreatywni. 

ineligencja
lingwistyczna

ineligencja
matematyczno-

logiczna

ineligencja
wizualno-

przestrzenna
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Osoba przejawiaj¹ca inteligencjê intrapersonaln¹ jest œwiadoma swoich uczuæ,
myœli i emocji, poszukuje odpowiedzi na pytania filozoficzne i ma dok³adny ob-
raz siebie. Cechuje j¹ konsekwencja w stosowaniu zasad, ma jasno sprecyzowane
cele, posiada wysoki poziom motywacji wewnêtrznej. Uczeñ taki docenia rozwój
wewnêtrzny i potrafi samodzielnie pracowaæ. 

Osoba, u której dominuje inteligencja interpersonalna, postrzega rzeczywistoœæ
wielowymiarowo, nawi¹zuje i utrzymuje wiele kontaktów spo³ecznych. Uczeñ ta-
ki lubi æwiczenia w parach lub ma³ych grupach, wymagaj¹ce wspó³pracy z inny-
mi. Pracuje w zespole chêtnie i pozytywnie wp³ywa na dynamikê zespo³u, efek-
tywnie komunikuje siê werbalnie i niewerbalnie. Preferuje æwiczenia wymagaj¹-
ce spojrzenia na problem z innej perspektywy, wspó³odczuwania, podzia³u ról
i obowi¹zków. 

Osoba charakteryzuj¹ca siê inteligencj¹ muzyczn¹ bêdzie rozró¿nia³a uk³ady
dŸwiêków i czerpa³a przyjemnoœæ z eksperymentowania z nimi. Uczeñ taki lubi
œpiewanie, muzykê, wspólne czytanie, chêtnie improwizuje i muzykuje. Najchêt-
niej uczy siê przy akompaniamencie muzyki lub przez budowanie rymowanek,
zawieraj¹cych najwa¿niejsze treœci. 

Osoba posiadaj¹ca dobrze rozwiniêt¹ inteligencjê kinestetyczn¹ odbiera rzeczy-
wistoœæ przez dotyk, ruch i kontakt fizyczny. Uczeñ taki najlepiej czuje siê pod-
czas symulacji i æwiczeñ z podzia³em na role, wymagaj¹cych gry aktorskiej, u¿y-
cia mimiki i gestów. Uczy siê w trakcie dzia³ania, wykazuje dobr¹ koordynacjê,
poczucie czasu, równowagi, zrêcznoœci i wdziêku. 

Warto dostosowaæ pracê do ró¿nych oczekiwañ uczniów. Musimy mieæ œwiadomoœæ
tego, ¿e tak¿e u nas dominuje jakiœ typ inteligencji, który wp³ywa na nasz sposób
uczenia. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o tym, ¿e ka¿dy cz³owiek posiada inne preferencje
sensoryczne: wzrokowiec, s³uchowiec i kinestetyk. Wzrokowcy z ³atwoœci¹ wy-
obra¿aj¹ sobie sceny, a ze s³owami kojarz¹ obrazy. Lubi¹ demonstracje i pokazy,
wykresy, tabele i opisy. Osoby takie ³atwo zapamiêtuj¹ twarze, ucz¹ siê przez robie-
nie notatek, rysowanie i patrzenie. Raczej nie lubi¹ du¿o mówiæ. Natomiast s³u-
chowcy to osoby niezwracaj¹ce uwagi na szczegó³y, myœl¹ce w s³owach i dŸwiê-
kach. Lubi¹ dialog i autodialog. Ucz¹ siê przez g³oœne powtarzanie, lubi¹ wyk³ady,
muzykê i dobrze pamiêtaj¹ imiona. Kinestetycy zaœ charakteryzuj¹ siê silnymi re-
akcjami emocjonalnymi lub wra¿eniami dotykowymi. Ucz¹ siê przez wykonywanie
ruchów i bezpoœrednie zaanga¿owanie. Lubi¹ ruch i emocje, nie lubi¹ natomiast
czytaæ ani s³uchaæ. Pamiêtaj¹ to, co sami wykonali, musz¹ siê ruszaæ i gestykulo-
waæ. Czêsto maj¹ problemy z ortografi¹. 

Ka¿dy z tych typów znajduje siê w naszej klasie i dlatego musimy urozmaicaæ zajê-
cia, aby nasz przekaz trafi³ do wszystkich uczniów.

ineligencja
inerpersonalna

ineligencja
muzyczna

ineligencja
kinestetyczna
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9. PRACA Z UCZNIEM W KLASIE

Z wiekiem nauka przychodzi uczniom trudniej, wiêc warto zadbaæ, aby nauczy-
li siê szybkiego uczenia siê. Aby uczyæ siê szybko i skutecznie, trzeba umiejêt-
nie wykorzystywaæ wszystkie mo¿liwoœci mózgu, wspieraj¹c je relaksacj¹ oraz
wizualizacj¹. Nale¿y mieæ tak¿e œwiadomoœæ, ¿e nie wszystkie znane metody
mog¹ mieæ taki sam wp³yw na ka¿dego. Oprócz poznania i wprowadzenia ich
w ¿ycie, warto zastanowiæ siê, jaki styl uczenia siê preferujemy (co w przypad-
ku nauczyciela przek³ada siê równie¿ na sposób nauczania). Pierwsza kwestia,
nad któr¹ powinniœmy siê zastanowiæ, to zasady funkcjonowania naszego mó-
zgu. Ludzki mózg sk³ada siê z wielu elementów, które odpowiadaj¹ za ró¿ne
funkcje poznawcze. 

Du¿e znaczenie dla naszego sposobu uczenia siê na pewno maj¹ obie pó³kule
mózgowe, cia³o modzelowate oraz uk³ad limbiczny. Mózg zbudowany jest
z dwóch pó³kul, które tylko z pozoru s¹ identyczne – ró¿ni¹ siê bowiem miêdzy
sob¹ czynnoœciowo, a co siê z tym wi¹¿e, odpowiedzialne s¹ za kierowanie ró¿-
nymi czynnoœciami. I tak lewa pó³kula (werbalna) odpowiada za logiczne, ana-
lityczne myœlenie, tworzenie zdañ, które wypowiadamy, pracuje cyfrowo, prze-
twarza informacje linearnie. Skupia siê na fragmentach i detalach zjawiska. Jed-
nym s³owem odpowiedzialna jest za jêzyk mówiony i pisany, logikê, zdolnoœci
matematyczne, analityczne i naukowe. Prawa pó³kula (twórcza) pracuje graficz-
nie, analogowo, odpowiada za wyobraŸniê, intuicjê, poczucie rytmu, przestrze-
ni i odbiór kolorów. Prawa pó³kula odpowiada za ca³oœæ postrzeganego zjawiska
oraz za wzajemne zale¿noœci miêdzy kolorami, rytmami, wzorami i kszta³tami. 

9.1. DZIAŁANIA WPROWADZAJĄCE

Podstawow¹ wad¹ nauki w szkole jest to, ¿e wymaga ona czêstszego zaanga¿o-
wania tylko lewej pó³kuli. Poniewa¿ w szkole przede wszystkim piszemy, liczy-
my, czytamy i analizujemy, jesteœmy zmuszeni do wykorzystywania tych umie-
jêtnoœci, za które odpowiada w³aœnie lewa czêœæ naszego mózgu – abstrahowa-
nie, racjonalizowanie, logiczne myœlenie, analizowanie oraz uwa¿ne s³uchanie.
W niewielkim stopniu wymaga siê w szkole w³¹czenia w proces nauczania takich
funkcji, jak logika metaforyczna, analogiczna, wyobraŸnia, myœlenie twórcze
i wyobra¿eniowe. St¹d w³aœnie mog¹ braæ siê k³opoty z uczeniem siê – zapomi-
nanie treœci lekcji, niemo¿noœæ zrozumienia. W³¹czenie i zwiêkszenie roli prawej
pó³kuli w systemie nauczania powinno zatem przynieœæ wiele pozytywnych efek-
tów. Coraz wiêcej szkó³ i nauczycieli zwraca uwagê nie tylko na treœæ (s³owa)
przekazu, ale równie¿ na jego formê. Wykorzystanie kolorów, rytmu, przestrze-
ni, wyobraŸni i emocji w procesie nauczania i zapamiêtywania spowoduje uru-
chomienie dzia³ania obu pó³kul, a wiêc du¿o skuteczniejsze i szybsze zapamiêty-
wanie. Warto pamiêtaæ równie¿ o tym, ¿e im czêœciej bêdziemy pobudzaæ praw¹
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pó³kulê, tym lewa bêdzie siê jeszcze lepiej rozwijaæ. Istnieje wiele praktycznych
æwiczeñ maj¹cych na celu podniesienie jakoœci pracy mózgu. Jednym z nich s¹
æwiczenia w ruchu ga³ek ocznych. 

Wystêpuj¹ce u dzieci k³opoty z konwergencj¹ (zbie¿noœæ oczu) oraz ró¿nowzrocz-
noœæ powoduj¹ nieharmonijne poruszanie siê ga³ek ocznych w oczodo³ach, co wp³y-
wa na znaczne problemy zarówno w nauce (szybkie zmêczenie w trakcie czytania),
jak i w ¿yciu codziennym (np. zawadzanie o framugi, chwiejnoœæ). Ró¿nowzrocz-
noœæ wystêpuje u osób, które maj¹ wady w obu oczach (np. krótkowzrocznoœæ w le-
wym i dalekowzrocznoœæ w prawym oku). Mózg nie jest w stanie odebraæ obrazu
w sposób prawid³owy, poniewa¿ dostaje dwie sprzeczne informacje. K³opoty z wi-
dzeniem stanowi¹ powa¿ne utrudnienie w funkcjonowaniu cz³owieka i jego mózgu,
jeœli oczy nie s¹ skierowane dok³adnie w to samo miejsce, to mózg, dostaj¹c dwie
ró¿ne informacje, czasami po prostu anuluje obraz postrzegany przez jedno oko (np.
podczas czytania jedno oko czyta w³aœciw¹ linijkê, drugie zaœ wêdruje do linijki po-
wy¿ej, mózg, aby unikn¹æ dwoistoœci, anuluje obraz dostarczany przez jedno oko,
co z kolei powoduje, ¿e lektura staje siê coraz bardziej uci¹¿liwa, mêczy wzrok
i czêsto prowadzi do pojawiania siê bólów g³owy). Warto wiêc zastanowiæ siê, czy
w przypadku naszych uczniów za ich k³opoty w nauce nie s¹ odpowiedzialne w³a-
œnie zaburzenia widzenia. Jeœli tak, to musimy wiedzieæ, ¿e w bardzo prosty sposób,
przy wykorzystaniu kilku podstawowych æwiczeñ, mo¿na te problemy z³agodziæ
lub nawet wyeliminowaæ w ci¹gu kilku tygodni. 

Test na konwergencję „Ołówek-nos”

Aby przeprowadziæ ten test, potrzebne s¹ nam o³ówek i uczeñ, którego chcemy
sprawdziæ. Prosimy ucznia, aby wzi¹³ o³ówek do rêki i trzyma³ go przed sob¹ oko-
³o 30 cm od twarzy, wpatruj¹c siê jednoczeœnie w jego czubek. Nastêpnie prosi-
my go o powolne zbli¿anie o³ówka do nasady nosa na odleg³oœæ oko³o 1 cm. Na-
szym zadaniem jest zwrócenie uwagi na to, czy uczeñ potrafi patrzeæ na czubek
o³ówka przynajmniej przez 5 sekund oraz czy jego oczy poruszaj¹ siê jednocze-
œnie w kierunku œrodka, jeœli nie, to znaczy, ¿e badany uczeñ ma jakieœ problemy
ze zbie¿noœci¹ ga³ek ocznych (oczywiœcie, jeœli wiemy, ¿e nie ma innych proble-
mów ze wzrokiem).

Test na konwergencję „Ołówek-tło”

Kolejny test równie¿ wymaga tylko o³ówka (lub jakiegoœ innego prêcika) i ucznia,
którego chcemy zbadaæ. Prosimy go o przytrzymanie o³ówka u nasady nosa, a potem
spojrzenie w dal, nastêpnie znowu na o³ówek i znowu daleko itd. W czasie tego testu
oczy powinny zbiegaæ siê równolegle. Naszym zadaniem jest natomiast sprawdzenie,
czy oko (lub oczy) ucznia nie ma sk³onnoœci do porzucania celu i wracaniu do œrod-
ka, czy jedno oko oscyluje w tê i z powrotem, czy jedno oko jest nieruchome (zogni-
skowane), a drugie wykazuje popraw¹ zbie¿noœæ lub czy uczeñ nie mówi, ¿e widzi
dwa o³ówki (oczy pozostaj¹ nieruchome i w ogóle nie zachodzi konwergencja – mó-
wimy wtedy o niedomodze konwergencji). 
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Test na różnowzroczność „Kółka i linie”

W tym teœcie wykorzystujemy kartkê przygotowan¹ do æwiczenia „Kó³ka i linie”.
Ustawiamy j¹ na nasadzie nosa – jeœli uczeñ nie postrzega linii na tej samej wy-
sokoœci, to znaczy, ¿e cierpi na ró¿nowzrocznoœæ. Jeœli bêdziemy mieli pewnoœæ,
¿e uczeñ ma jakieœ k³opoty w tym zakresie, warto zachêciæ go do wykonywania
kilku æwiczeñ przez jakiœ czas (co najmniej przez kilka tygodni) po to, aby je
uregulowaæ. 

Zestaw ćwiczeń

Æwiczenia powinny byæ wykonywane dwa razy dziennie, przez 3 do 5 minut, w okre-
œlonej kolejnoœci. Nie powinno siê przechodziæ do nastêpnego æwiczenia bez opano-
wania poprzedniego (dlatego mo¿e to trwaæ bardzo d³ugo). Po ka¿dym æwiczeniu po-
winniœmy zrobiæ sobie krótk¹ przerwê i po prostu daæ oczom odpocz¹æ, patrz¹c w dal,
przed siebie (jest to tak¿e æwiczenie rozbie¿noœci). 

Æwiczenie „Podwójny czubek”

Bierzemy o³ówek (kredkê, prêcik) i trzymamy oko³o 30 cm od nasady nosa, patrz¹c
na jego czubek. Nastêpnie przybli¿amy powoli do twarzy (ruchem ko³owym),
a w momencie gdy zaczynamy widzieæ go niewyraŸnie lub podwójnie, wracamy do
punktu wyjœcia. Æwiczymy tak d³ugo, a¿ bêdziemy w stanie œledziæ o³ówek do koñca
i nie bêdziemy go widzieæ podwójnie. 

Æwiczenie „Jedno chodzi, drugie stoi”

Trzymaj¹c g³owê prosto, umieszczamy o³ówek w odleg³oœci oko³o 30 cm od twarzy
po stronie oka z niedomog¹ konwergencji. Powoli zaczynamy zbli¿aæ o³ówek do
zdrowego oka (w linii prostej). Prawid³owo wykonane æwiczenie spowoduje, ¿e oko
zdrowe pozostanie nieruchome, natomiast drugie przemieœci siê z jednego krañca
oczodo³u na drugi. 

Æwiczenie „Palec”

Patrzymy na palec po³o¿ony na czubku nosa. Nie odrywaj¹c od niego wzroku, powo-
li przesuwamy palec miêdzy brwi i z powrotem. Æwiczenie jest wykonane prawid³o-
wo, gdy palec nie ulegnie podwojeniu. 

Æwiczenie „Kó³ka i linie”

Na kawa³ku papieru (najlepiej na tekturze) rysujemy ko³a i linie po obu stronach tak,
aby zachodzi³y one na siebie. Ko³a mog¹ byæ bia³e albo kolorowe (nawet w dwóch
ró¿nych kolorach, w zale¿noœci od strony). Tekturkê stawiamy w pionie, krótszym bo-
kiem opieraj¹c j¹ o nasadê nosa. Przesuwamy wzrok z jednego ko³a na drugie, stara-
j¹c siê zatrzymaæ na ka¿dym z nich chocia¿ na chwilê.
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Æwiczenie na ró¿nowzrocznoœæ

Wyci¹gamy przed siebie rêce z uniesionymi kciukami i trzymamy je w odleg³oœci
oko³o 5 cm od siebie. Spogl¹damy w dal za kciuki (a w polu widzenia zobaczymy
cztery kciuki), przybli¿amy kciuki na odleg³oœæ 2 cm, a¿ dwa kciuki widziane
w centrum najd¹ na siebie (i w polu widzenia zostan¹ tylko trzy). Potem przybli-
¿amy je do nosa, nie spuszczaj¹c wzroku z kciuka œrodkowego (jakby trójwymia-
rowego). Jeœli uczeñ nie jest w stanie wykonaæ tego æwiczenia, powinien siê skon-
taktowaæ ze specjalist¹. Uczeñ nosz¹cy okulary powinien sprawdziæ, czy s¹ one
dobrze zogniskowane. 

Usprawnianie pracy prawej pó³kuli mózgowej powoduje równie¿ lepsze funkcjono-
wanie lewej pó³kuli. Oznacza to miêdzy innymi, ¿e aby zostaæ dobrym matematy-
kiem, fizykiem czy architektem powinniœmy nie tylko skupiaæ siê na liczbach, logicz-
nym myœleniu i matematycznym porz¹dku, ale równie¿ na twórczym wyobra¿eniu so-
bie tego, co robimy. W³¹czenie prawej pó³kuli nie oznacza wy³¹czenia jej lewej odpo-
wiedniczki, wrêcz przeciwnie. Dopiero wspó³praca obu pó³kul mózgowych daje naj-
lepsze efekty uczenia siê.

Jedn¹ z metod usprawniania mózgu jest kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona.
Jest to zestaw æwiczeñ sk³adaj¹cy siê z bardzo specyficznych ruchów, których wy-
konanie aktywizuje i stymuluje odpowiednie obszary w mózgu, w wyniku czego
zwiêksza siê iloœæ po³¹czeñ nerwowych miêdzy praw¹ i lew¹ pó³kul¹. Zwiêkszenie
siê iloœci po³¹czeñ miêdzypó³kulowych natomiast poprawia jakoœæ pracy mózgu ja-
ko ca³oœci. Jak to mo¿liwe? Z lekcji biologii pamiêtamy na pewno, ¿e lewa pó³ku-
la zawiaduje praw¹ czêœci¹ cia³a, a prawa lew¹. 

W zwi¹zku z tym, gdy wykonujemy ruchy lew¹ nog¹, impuls nerwowy dociera do
prawej pó³kuli, do lewej zaœ w przypadku ruchu praw¹ rêk¹. Natomiast naprze-
mienne ruchy lewej nogi i prawej rêki przy jednoczesnym utrzymaniu równowagi
pozwalaj¹ na szybkie po³¹czenia lewej i prawej pó³kuli, tworz¹ siê nowe po³¹cze-
nia nerwowe, a stare udra¿niaj¹ siê i wzmacniaj¹. Jednym s³owem wykonywanie
ruchów na przemian prowadzi do lepszej integracji obu pó³kul mózgu i jego czêœæ
intuicyjna (prawa) lepiej wspó³pracuje z analityczn¹ (lew¹). Tak zwana gimnasty-
ka mózgu jest wskazana dla wszystkich (dla dzieci i dla doros³ych), poniewa¿ po-
zwala na harmonijn¹ wspó³pracê miêdzy obiema pó³kulami, ale szczególnie wa¿-
na jest dla tych dzieci, u których wspó³dzia³anie obu pó³kul jest zak³ócone lub nie-
pe³ne (uczniowie z dysleksj¹ rozwojow¹, nadpobudliwi psychoruchowo i maj¹cy
inne problemy w nauce). Dziêki tym æwiczeniom niedostatki we wspó³dzia³aniu le-
wej i prawej pó³kuli mog¹ zostaæ szybko nadrobione, a uczniowie zaczn¹ rozwijaæ
siê bardziej harmonijnie, bez zahamowañ i stresów zwi¹zanych z k³opotami w na-
uce. Wiêcej na ten temat (wraz z zestawem æwiczeñ podstawowych) w rozdziale
dotycz¹cym wsparcia psychologicznego uczniów. 

kinezjologia
edukacyjna
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9.2. METODY AKTYWIZUJĄCE

Wspó³czesny nauczyciel to przede wszystkim taki, który nie tylko panuje nad mery-
toryczn¹ stron¹ nauczanego przedmiotu, ale równie¿ potrafi w sposób twórczy i swo-
bodny rozwi¹zywaæ zadania dydaktyczne i wychowawcze, które wi¹¿¹ siê z procesem
nauczania – uczenia siê. W zwi¹zku z powy¿szym niezwykle wa¿ne jest powodowa-
nie odpowiednich interakcji na linii nauczyciel-uczeñ, które miêdzy innymi w wyni-
ku stosowania metod aktywizuj¹cych pomagaj¹ obu stronom, zarówno nauczycielo-
wi, jak i uczniom, w bardziej skutecznym nauczaniu i szybszym oraz bardziej efek-
tywnym uczeniu siê. 

Aktywizuj¹ce metody mog¹ byæ u¿ywane do ró¿nych celów. Przede wszystkim
mog¹ s³u¿yæ pozyskaniu uczniów do wspó³pracy. Podstawow¹ form¹ anga¿owa-
nia uczniów do wspólnego dzia³ania jest skorzystanie z jednej z odmian metody
nosz¹cej nazwê „burza mózgów”. Metoda ta jest powszechnie znana i polega, naj-
ogólniej mówi¹c, na swobodnych wypowiedziach uczniów w zwi¹zku z omawia-
n¹ kwesti¹, postulatem lub tez¹. W trakcie stosowania tej metody uczniowie po-
daj¹ swoje propozycje, które s¹ notowane na tablicy albo specjalnie przygotowa-
nym arkuszu papieru. Istotne jest, aby zachowaæ zasadê niekrytykowania nawet
najbardziej nieprawdopodobnych propozycji. W drugim etapie bêdzie mo¿na
zgromadzone zapisy przedyskutowaæ, a nawet, jeœli przyjmiemy takie za³o¿enie,
stosownie oceniæ. 

Najprostsz¹ form¹ „burzy mózgów” s¹ metody polegaj¹ce na gromadzeniu skoja-
rzeñ. Przyk³adem takiej metody mo¿e byæ asocjogram. Spójrzmy na mo¿liwoœæ je-
go wykorzystania na przyk³ad na lekcji jêzyka polskiego. Jednym z celów, jakie za-
pisano w podstawach programowych kszta³cenia ogólnego, w szkole podstawowej,
w ramach jêzyka polskiego jest „Rozwijanie zainteresowania uczniów jêzykiem ja-
ko sk³adnikiem dziedzictwa kulturowego”. Rozpoczynaj¹c lekcjê na ten temat, mo-
¿emy na tablicy namalowaæ tzw. „s³oneczko” i wpisaæ w nim interesuj¹ce nas za-
gadnienie, na przyk³ad jêzyk jako sk³adnik dziedzictwa kulturowego. Nastêpnie
pytamy uczniów, jak rozumiej¹ wyra¿enie zapisane wewn¹trz s³oneczka. Mog¹ siê
pojawiæ stwierdzenia typu: jêzyk s³u¿y do tworzenia literatury; niektóre wyrazy
okreœlaj¹ rzeczy, których ju¿ nie ma; dziêki jêzykowi poznajemy nasz¹ historiê; sa-
mi tworzymy now¹ historiê; nazywamy ró¿ne wa¿ne rzeczy itd. Skojarzenia bêd¹
oczywiœcie przydatne w mniejszym lub wiêkszym stopniu, ale zbuduj¹ podstawê do
podjêcia dialogu z uczniami na interesuj¹cy nas temat. Gdybyœmy zapytali: „Co
mo¿ecie mi powiedzieæ na temat roli jêzyka jako sk³adnika dziedzictwa kulturowe-
go?”, moglibyœmy nie us³yszeæ odpowiedzi. Dziêki u¿yciu asocjogramu gromadzi-
my szereg gotowych kontekstów, przy pomocy których mo¿emy rozwin¹æ wiele
istotnych dla danego tematu myœli, które w dodatku bêdziemy wi¹zaæ z wypowie-
dziami samych uczniów, co docelowo powinno zwiêkszyæ ich zainteresowanie, je-
œli nie naszym przedmiotem, to przynajmniej aktywnym uczestnictwem w prowa-
dzonych przez nas zajêciach. 

burza
mózgów
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Inn¹ metod¹, bazuj¹c¹ na podobnym pomyœle jak „burza mózgów”, jest metoda
„bezimiennych kartek”. Polega ona na zgromadzeniu i opracowaniu wielu pomys³ów
zaproponowanych przez uczniów. Istotna ró¿nica miêdzy tymi metodami polega jed-
nak na sposobie wykorzystania zgromadzonych danych. Najpierw rozdajemy
uczniom jak¹œ iloœæ kartek (co najmniej po trzy, nie wiêcej ni¿ piêæ) i prosimy, aby
zapisali na ka¿dej z nich to, co kojarzy im siê z okreœlonym has³em. WeŸmy na przy-
k³ad zadanie zwi¹zane z nauczaniem historii, które w podstawach programowych ma
zapisany miêdzy innymi nastêpuj¹cy cel: „Rozwijanie poczucia przynale¿noœci do
grupy rodzinnej, spo³ecznoœci lokalnej, narodu i spo³ecznoœci europejskiej”. Chcieli-
byœmy zastanowiæ siê wspólnie nad tym, co dla naszych uczniów oznacza konkretny
rodzaj przynale¿noœci. Aby zastosowaæ omawian¹ metodê, mo¿emy rozdaæ uczniom
kartki w czterech kolorach i poszczególnym kolorom przypisaæ ró¿ne kategorie, na
przyk³ad: ¿ó³ty-rodzina, niebieski-spo³ecznoœæ lokalna, zielony-naród, ró¿owy-spo-
³ecznoœæ europejska. Nastêpnie uczniowie powinni na swoich kartkach napisaæ
wszystko, co kojarzy im siê ze wspomnian¹ kategori¹ przynale¿noœci. PóŸniej gro-
madzimy wszystkie kartki w czterech ró¿nych kolorach i przypisujemy je kolejnym
grupom tak, aby osoby, które pisa³y na niebieskich kartkach, zajê³y siê na przyk³ad
kolorem ró¿owym, a ¿ó³ci – zielonym. Zadaniem tak dobranych grup jest przeanali-
zowanie otrzymanych kartek i uporz¹dkowanie ich wed³ug przyjêtych przez siebie
kategorii. Na podstawie tak otrzymanych wyników uczniowie mog¹ nastêpnie przy-
gotowaæ plakat prezentuj¹cy uzyskane efekty lub wyra¿aj¹cy jakiœ pogl¹d, który wy-
pracowa³a w trakcie wspólnej pracy. 

Metoda powy¿sza ³¹czy w sobie wiele elementów aktywizuj¹cych, na które war-
to zwróciæ uwagê. W pierwszym etapie obowi¹zkowo musz¹ wzi¹æ udzia³ wszy-
scy uczniowie, ka¿dy ma swoje kartki i musi na nich coœ napisaæ. Jednoczeœnie
zadanie to realizowane jest w sposób bardzo bezpieczny. Nikt nie s³yszy, nikt nie
musi widzieæ tego, co uczniowie pisz¹, wiêc mog¹ napisaæ wszystko, co im przyj-
dzie do g³owy, tak¿e to, czego baliby siê powiedzieæ na g³os np. w tradycyjnej
„burzy mózgów”. 

Bardziej znan¹ metod¹ aktywizacji jest technika grupy nominalnej (TGN). Podstaw¹
tej metody jest dobrze opracowane zagadnienie problemowe (pytanie nominalne).
WeŸmy przyk³adowo zadanie zwi¹zane z nauczaniem przyrody. Podstawa programo-
wa dla tego przedmiotu precyzuje miêdzy innymi nastêpuj¹cy cel: „Rozumienie za-
le¿noœci istniej¹cych w œrodowisku przyrodniczym”. Zdanie, jakie nauczyciel ma za-
miar poddaæ uczniom pod rozwagê, nie mo¿e byæ ani zbyt ogólne, ani za bardzo
szczegó³owe. Musi trochê prowokowaæ, do pewnego stopnia wyzwalaæ emocje, a ju¿
na pewno zmuszaæ do zastanowienia. Przyk³adowo mo¿e to byæ zdanie: „Jakie s¹ ko-
rzyœci z segregacji œmieci?” 

Nauczyciel zapisuje swoje zdanie na tablicy albo specjalnie przygotowanej du¿ej
p³achcie papieru. Nastêpnie uczniowie formu³uj¹ w³asne propozycje zwi¹zane z oma-
wianym tematem i zapisuj¹ je na oddzielnych kartkach. Najlepiej, ¿eby uczniowie

metoda
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wypisywali swoje zdania markerami na karkach wielkoœci co najmniej standardowej
tzw. „ma³ej” koperty. Ka¿dy uczeñ mo¿e daæ dowoln¹ liczbê odpowiedzi. Wa¿ne, ¿e-
by na jednej kartce znalaz³a siê tylko jedna wypowiedŸ.

Nastêpnie uczniowie odczytuj¹ po kolei swoje propozycje, a nauczyciel numeruje za-
pisane przez uczniów kartki i kolejno przywiesza na tablicy. Uczniowie mog¹ zrezy-
gnowaæ z odczytania swojej kartki, jeœli uznaj¹, ¿e ju¿ taka sama albo bardzo podob-
na propozycja znalaz³a siê na tablicy. Zawsze jednak powinna to byæ autonomiczna
decyzja ka¿dego ucznia. 

Nastêpnie uczniowie wspólnie przegl¹daj¹ propozycje, dyskutuj¹, proponuj¹ wyeli-
minowanie powtórzeñ. I tym razem rezygnacja z kartki (zdjêcie jej z tablicy) musi byæ
zaakceptowana autora. Jeœli uwa¿a, ze jego kartka jest przydatna, mo¿e po prostu nie
wyraziæ zgody na jej pominiêcie, nawet jeœli jest rzeczywiœci podobna do jakiejœ in-
nej. Przy okazji okazuje siê, jak wa¿ne s¹ numerki, które na wstêpie przypisaliœmy po-
szczególnym zapisom – kartek jest bardzo du¿o i bez numeracji mielibyœmy k³opot,
¿eby je uporz¹dkowaæ. 

Kolejnym etapem jest ranking propozycji. Ka¿dy uczeñ otrzymuje do dyspozycji
piêæ miejsc, które mo¿e przydzieliæ piêciu ró¿nym zapisom. Miejsca s¹ punktowane
od 1 do 5. Zapis, który zdaniem ucznia jest najwa¿niejszy, otrzymuje piêæ punktów,
ten który jest wa¿ny, ale w grupie wybranych piêciu najmniej istotny, otrzymuje je-
den punkt. Uczniowie dokonuj¹ wyborów, a nauczyciel porz¹dkuje wyniki, najlepiej
w poni¿szej tabeli:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

J.A. S.C. D.D. W.I. K.J. P.K. A.K. F.M. G.O. G.P. SUMA
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Uczniowie nanosz¹ swoj¹ punktacjê w odpowiednie rubryki. Nastêpnie wszyscy
razem zastanawiaj¹ siê nad tym, które wypowiedzi zosta³y najwy¿ej punktowane,
a które najni¿ej, a tak¿e dlaczego w³aœnie tak siê sta³o, czy nie ma w tym jakiejœ
gry albo ukrytych za³o¿eñ, czy ktoœ lub coœ mog³o mieæ wp³yw na podjête decyzje
itd. Mo¿na te¿ zastanowiæ siê nad tym, która z propozycji uzyska³a w sumie ma³o
punktów, ale pojedyncze osoby (albo osoba) przyzna³y jej maksymaln¹ iloœæ punk-
tów i dlaczego w ogóle pojawi³y siê takie ró¿nice w punktach itd. W efekcie ca³a
klasa nie tylko wypracuje pogl¹dy na omawiany temat, ale tak¿e zgromadzi odpo-
wiedni¹ argumentacjê. 

Kolejna metoda to tzw. „dywanik pomys³ów”. Jej nazwa pochodzi od sposobu
przedstawiania wyników dyskusji w formie specjalnie opracowanego plakatu.
Metoda ta s³u¿y skutecznemu poszukiwaniu i wspólnemu odkrywaniu, a zara-
zem wykorzystywaniu i porz¹dkowaniu informacji z ró¿nych Ÿróde³. Pomaga
te¿ wartoœciowaæ propozycje rozwi¹zania problemu i wybraæ rozwi¹zanie ak-
ceptowane przez wiêkszoœæ uczestników dyskusji. Tego typu metodê mo¿na
wykorzystaæ na zajêciach z wychowania fizycznego. Oczywiœcie WF bazuje
przede wszystkim na aktywnoœci ucznia i wydawaæ by siê mog³o, ¿e nie ma po-
trzeby szukania dodatkowych form aktywizacji uczniów, jednak zajêcia te,
oprócz æwiczeñ fizycznych, maj¹ za zadanie równie¿ kszta³towaæ postawê. Jed-
nym z celów, jakie dla tego przedmiotu zapisano w podstawach programowych,
jest: „Rozwijanie poczucia odpowiedzialnoœci za zdrowie w³asne i innych”.
Mo¿na ten temat w sposób szczegó³owy przeanalizowaæ w³aœnie przy pomocy
„dywanika pomys³ów”. Do przeprowadzenia zajêæ przy pomocy tej metody po-
trzebne jest miejsce, na którym mo¿na bêdzie roz³o¿yæ albo powiesiæ du¿¹
p³achtê papieru (podstawê „dywanika”), na której uczniowie bêd¹ umieszczaæ
swoje odpowiedzi. 

Dzia³anie polega na tym, ¿e po zapoznaniu z zagadnieniem, nad którym chcieli-
byœmy siê wspólnie zastanowiæ, trzeba poprosiæ uczestników zajêæ, aby na otrzy-
manych kartkach zapisali w skrócie, jakie zadania widz¹ dla siebie w zwi¹zku
z omawianym tematem. ¯eby odpowiedzi uczyniæ bardziej jednoznacznymi, na-
le¿y ograniczyæ liczbê s³ów, których mo¿na u¿yæ dla napisania swojej wypowie-
dzi (na przyk³ad nie wiêcej ni¿ piêæ). Kartki powinny byæ spore (najlepiej 1/3
formatu A-4), a dodatkowo nale¿y poprosiæ uczniów, aby pisali starannie, du¿y-
mi literami tak, aby ³atwo by³o odczytaæ wszystkie propozycje. Kiedy uczniowie
napisz¹ swoje wypowiedzi (mog¹ zapisaæ wiêcej ni¿ jedn¹), przyklejaj¹ kartki na
du¿ej p³achcie papieru. Kiedy ju¿ wszystkie kartki zostan¹ powieszone, prosimy,
¿eby uczniowie podchodzili kolejno do „dywanika”, odczytywali swoje wypo-
wiedzi i ewentualnie krótko je komentowali. Warto zauwa¿yæ, ¿e ¿elazn¹ zasad¹
wszystkich metod wi¹¿¹cych siê w jakiœ sposób z „burz¹ mózgów” jest, aby przy
pierwszym czytaniu (zg³aszaniu) indywidualnych propozycji nie oceniaæ ich ani
nie krytykowaæ. W fazie wstêpnej wszystkie propozycje s¹ dobre. 

dywanik
pomys³ów
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Po prezentacji wszystkich zawieszonych kartek przechodzimy do fazy wspólnej ana-
lizy i oceny proponowanych rozwi¹zañ. Przydzielamy uczniom okreœlon¹ liczbê
punktów do dyspozycji (najlepiej trzy) i prosimy, aby ka¿dy rozdzieli³ je zgodnie
z tym, który zapis uzna za najwa¿niejszy. W przypadku przydzielenia wiêcej ni¿ jed-
nego punktu, warto zastosowaæ zasadê, ¿e uczeñ mo¿e przydzieliæ wszystkie punkty
jednemu zapisowi, ale równie¿ mo¿e podzieliæ je na kilka propozycji.

Podliczamy przyznane punkty i wspólnie zastanawiamy siê nad tymi propozycjami,
które uzyska³y najwiêcej punktów. Warto zastanowiæ siê nad tym, jak wybrane zapi-
sy wdro¿yæ w ¿ycie. 

Jednym z walorów stosowania metod aktywizuj¹cych jest aran¿owanie celowej
pracy zespo³owej. Metod¹, która w doœæ prosty sposób pozwala osi¹gn¹æ ten
efekt, jest tak zwana metoda „œnie¿nej kuli”. Polega na wypracowaniu wspólne-
go stanowiska i przejœciu od pracy indywidualnej do zespo³owej. Mo¿emy jej
u¿yæ na przyk³ad wówczas, kiedy zamierzamy wypracowaæ jakieœ wspólne sta-
nowisko, albo kiedy konstruujemy zespo³owo definicjê. Metoda ta pozwala ka¿-
dej osobie na sprecyzowanie swojego zdania na dany temat oraz na æwiczenie
i œledzenie procesu uzgadniania stanowisk. Spróbujmy tym razem odnieœæ siê do
plastyki. Podstawy programowe zak³adaj¹ dla tego przedmiotu miêdzy innymi
nastêpuj¹cy cel: „Wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kultu-
rze”. Mo¿emy przynajmniej czêœæ lekcji poœwiêciæ na wspólne zastanowienie
siê nad tym, co mo¿emy rozumieæ pod pojêciem aktywnego uczestnictwa w kul-
turze. Metoda polega na tym, ¿e uczestnicy na pierwszym etapie pracuj¹ indy-
widualnie nad tym samym problemem. Rozdajmy wiêc uczniom kartki papieru
(najlepiej bia³e A-4) i poproœmy, aby ka¿dy zapisa³ szeœæ przyk³adów aktywne-
go uczestnictwa w kulturze. Kolejny etap polega na tym, ¿e uczniowie ³¹cz¹ siê
w pary i pracuj¹ wspólnie. 

Tym razem musz¹ przeczytaæ sobie wzajemnie, co napisali i zastanowiæ siê, któ-
re z tych zapisów mog³yby dotyczyæ ich bezpoœrednio. Nastêpnie pary ³¹cz¹ siê
w czwórki, które równie¿ porównuj¹ wypracowane na poprzednim etapie stano-
wiska i mog¹ siê zastanowiæ nad wyborem dwóch ró¿nych propozycji, które war-
to promowaæ jako szczególnie wartoœciowe dla osób w ich wieku. Czwórki ³¹cz¹
siê w ósemki, które mog¹ wypracowaæ ostateczne stanowisko dla swojego zespo-
³u, i poniewa¿ s¹ to zajêcia z plastyki, zaproponowaæ atrakcyjny plakat, który bê-
dzie promowa³ wypracowan¹ wspólnie myœl, a jednoczeœnie bêdzie zawiera³ od-
niesienie do wiêkszoœci propozycji i argumentów, które pojawi³y siê w trakcie
wy³aniania wersji ostatecznej. Zamkniêcie zajêæ mog³oby polegaæ na zorganizo-
waniu sesji plakatowej i wspólnej dyskusji na temat mo¿liwoœci realnego uczest-
nictwa uczniów w kulturze.

Jedn¹ z czêœciej stosowanych w szkole metod jest metaplan. Metoda ta bywa wyko-
rzystywana przy omawianiu niejednoznacznych, trudnych spraw, które wymagaj¹

metoda 
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spojrzenia uwzglêdniaj¹cego optykê wielu stron. Metoda ta pozwala na zbadanie
omawianego zagadnienia i wspólne szukanie najlepszego rozwi¹zania. Celem u¿y-
cia metaplanu jest refleksja nad analizowanym tematem i skoncentrowanie siê
przede wszystkim na poszukiwaniu wspólnego rozwi¹zania. W efekcie metaplan
umo¿liwia wnikliwe spojrzenie na omawian¹ kwestiê i sk³ania do krytycznej anali-
zy faktów, formu³owania s¹dów i opinii. Spróbujmy przyjrzeæ siê tej metodzie, pla-
nuj¹c dzia³ania maj¹ce na celu wykszta³cenie jednego z obszarów osi¹gniêæ przewi-
dzianych do uzyskania w ramach lekcji jêzyka polskiego: „Rozpoznawanie i rozu-
mienie za³o¿eñ komunikacji (sytuacje, emocje, oceny) oraz przewidywanie skutków
wypowiedzi i dyskutowanie ich etycznego wymiaru (np. szczeroœæ – nieszczeroœæ,
k³amstwo, manipulacja, agresja s³owna, brutalnoœæ w zachowaniach jêzykowych”.
Za³ó¿my, ¿e omawiamy temat: „Nasze codzienne komunikowanie siê z innymi”. 

Metoda ta, jeœli chcemy u¿yæ pe³nego instrumentarium, jest doœæ kosztowna, wiêc to,
co zostanie zaproponowane poni¿ej, jest w praktyce rozwi¹zaniem najbardziej podsta-
wowym, ale za to prostym i tanim. Potrzebne s¹ nam przede wszystkim du¿e arkusze
papieru, markery (ewentualnie pisaki), przyda³yby siê te¿ kolorowe kartki z wydruko-
wanymi pytaniami wiod¹cymi, które s¹ dla tej metody zasadnicze. 

Pierwszy krok, jaki musimy w wykonaæ, to podzia³ uczniów na cztery do szeœciu
grup, licz¹cych piêciu-szeœciu uczniów. Rozdajemy uczniom arkusze papieru oraz
markery. Nastêpnie prezentujemy nasz problem: „Nasze codzienne komunikowa-
nie siê z innymi”. Mo¿emy go napisaæ na tablicy albo przygotowaæ wczeœniej na
kolorowej kartce papieru i zamiast pisaæ przymocowaæ do tablicy. 

Nastêpnie rozdajemy poszczególnym grupom kartki z pierwszym pytaniem, na które
uczniowie bêd¹ musieli odpowiedzieæ. Pytanie to brzmi: JAK JEST? Zadaniem
uczniów jest sformu³owanie mo¿liwie du¿ej iloœci skojarzeñ zwi¹zanych z omawia-
nym zagadnieniem i jego odzwierciedleniem w szkolnej rzeczywistoœci. W omawia-
nej wersji uproszczonej uczniowie zapisuj¹ swoje odpowiedzi bezpoœrednio na arku-
szu papieru. W wersji podstawowej propozycje zapisuje siê na specjalnych kartecz-
kach, które nastêpnie przykleja siê w odpowiednim miejscu pod analizowanym pyta-
niem. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku chodzi o przedstawienie aktual-
nego stanu.

Kolejny krok, to próba odpowiedzi w podobny sposób na pytanie: JAK BYÆ PO-
WINNO? Pytanie powy¿sze ma sprowokowaæ odpowiedzi wskazuj¹ce mo¿liwoœci
poprawy sytuacji. Podobnie jak w przypadku poprzedniego kroku, odpowiedzi s¹
umieszczane na arkuszu papieru. 

Ostanie pytanie, na które odpowiadaj¹ uczniowie w ma³ych grupach, brzmi: DLA-
CZEGO NIE JEST TAK, JAK POWINNO BYÆ? I znowu odpowiedzi s¹ zapisy-
wane na karteczkach lub bezpoœrednio na arkuszu papieru. Na tym etapie pracy
uczniowie powinni zastanowiæ siê nad przyczynami nieprawid³owoœci i b³êdów.
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Nastêpnie przedstawiciele poszczególnych grup przedstawiaj¹ swoje opinie. Ele-
mentem podsumowuj¹cym jest wspólne zastanowienie siê nad tym, co nale¿a³oby
zrobiæ, z uwzglêdnieniem sytuacji szko³y i mo¿liwoœci zaanga¿owanych stron, ¿e-
by zmieniæ niew³aœciwe sytuacje i doprowadziæ w mo¿liwie szerokim zakresie do
stanu oczekiwanego. 

Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....

Na zakoñczenie omawianej lekcji mo¿na by by³o sformu³owaæ zbiór zobowi¹zañ, pod
którymi podpisaliby siê uczniowie, co mog³oby przynajmniej czêœciowo wp³yn¹æ na
poprawê codziennego komunikowania siê uczniów.

Kolejna metoda, bazuj¹ca na podobnym za³o¿eniu, to tzw. „metoda trójk¹ta”. W tym
przypadku równie¿ zajmujemy siê wybranym problemem i rozpatrujemy go w kate-
goriach przyczyn i sposobów ich usuniêcia. W celu pos³u¿enia siê t¹ metod¹ nale¿y
przygotowaæ du¿y arkusz papieru wed³ug poni¿szego schematu: 

JAK JEST?JAK JEST?

DLACZEGO NIE DLACZEGO NIE 
JEST TAK, JAKJEST TAK, JAK
POWINNO BYĆ?POWINNO BYĆ?

JAK BYĆJAK BYĆ
POWINNO?POWINNO?

PROBLEM

przyczyny
podtrzymujące 

sposoby uniknięcia
przyczyn

metoda trójk¹ta
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Nauczyciel formu³uje problem do rozwi¹zania. Uczniowie na strza³kach po lewej stronie
wpisuj¹ wszystko, co powoduje wystêpowanie omawianego problemu. Po prawej stronie
zapisuj¹ to, co umo¿liwia rozwi¹zanie problemu. Problemem mo¿e byæ teza, któr¹ chce-
my przeanalizowaæ pod ró¿nymi wzglêdami. Metoda ta mo¿e byæ wykorzystana na przy-
k³ad na lekcji historii. Jednym z celów, jaki nale¿y realizowaæ w ramach tego przedmio-
tu, jest: „Rozwijanie myœlenia historycznego i krytycyzmu”. Zagadnieniem, którym mo¿-
na siê zaj¹æ przy pomocy omawianej procedury, mo¿e byæ na przyk³ad Upadek Powsta-
nia Warszawskiego. Zadaniem uczniów mia³oby byæ zastanowienie siê nad przyczynami
upadku powstania oraz nad tym, co mog³oby sprzyjaæ jego zwyciêskiemu zakoñczeniu. 

Inn¹ form¹ dochodzenia do wniosków przez analizê ró¿nych uwarunkowañ mo¿e byæ
„drzewko decyzyjne”. Metodê tê mo¿na stosowaæ, wdra¿aj¹c uczniów do podejmowania
decyzji. Jest to forma wizualnej prezentacji przebiegu procesu myœlenia, a konkretnie
graficznym zapisem analizy problemu decyzyjnego. Dlatego schematyczny rysunek
drzewa zawiera podstawowe elementy procesu podejmowania decyzji. Pokazuje, ¿e nie
ma prostych rozwi¹zañ. Uœwiadamia, jak wa¿ne jest przed podjêciem decyzji zebranie
odpowiednich informacji, przeanalizowanie ró¿nych wariantów rozwi¹zañ, zastanowie-
nie siê nad ewentualnymi pozytywnymi i negatywnymi skutkami oraz odró¿nienie tego,
co istotne, od tego, co b³ahe w danej sytuacji problemowej. Poni¿ej przedstawiony zosta³
mo¿liwy do zastosowania schemat drzewka decyzyjnego:

Cele i wartości

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

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

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

Pozytywne

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

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

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

Możliwe rozwiązania

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

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

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

Problem, który należy rozwiązać

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

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

Negatywne

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

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

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

Skutki

drzwo decyzyjne
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Wa¿ne jest sformu³owanie problemu decyzyjnego. Do zastosowania tej metody
doskonale nadaj¹ siê zajêcia z wiedzy o spo³eczeñstwie, zw³aszcza z dzia³u wy-
chowania obywatelskiego. Jednym z celów, jaki szko³a ma realizowaæ w ramach
tego przedmiotu, jest „Œwiadomoœæ istnienia obowi¹zków wobec w³asnej ojczy-
zny, w tym w szczególnoœci obowi¹zku jej obrony oraz dba³oœci o jej dobre
imiê”. Mo¿na do jego realizacji u¿yæ wielu interesuj¹cych tematów, na przyk³ad
„Udzia³ Polaków w dzia³aniach zbrojnych poza granicami kraju”. Zagadnienie
wcale nie jest jednoznaczne. Uczniowie po zastanowieniu siê i dyskusji we-
wn¹trz grupy powinni na swoich plakatach zapisaæ cele i wartoœci, które ich zda-
niem s¹ najbardziej istotne z punktu widzenia analizowanego tematu. Takie okre-
œlenie siê jest bardzo wa¿ne ze wzglêdu na potrzebê uœwiadomienia sobie pod-
stawowych wartoœci i priorytetów, którymi bêd¹ siê kierowaæ podczas podejmo-
wania ostatecznej decyzji. 

Kolejny krok to odnalezienie mo¿liwie du¿ej iloœci potencjalnych rozwi¹zañ zwi¹za-
nych z analizowanym zagadnieniem. Warto spisaæ sobie wszystkie wymyœlone wa-
rianty na osobnej kartce i pamiêtaæ, ¿e na tym etapie nie powinniœmy braæ pod uwa-
gê naszych przekonañ, a raczej zastanowiæ siê nad tym, jakie rozwi¹zania w ogóle s¹
mo¿liwe. Zastanawiamy siê nad tym, które rozwi¹zania s¹ prawdopodobne i warte
rozwa¿enia. Wybieramy co najmniej dwa rozwi¹zania (przedstawiony schemat jest
przygotowany na analizê trzech przypadków, ale mo¿e siê zdarzyæ, ¿e bêdzie ich wiê-
cej). Zapisujemy wybrane warianty, a nastêpnie okreœlamy pozytywne i negatywne
skutki ka¿dej z mo¿liwych do podjêcia decyzji. Nie zastanawiamy siê nad analizowa-
nym rozwi¹zaniem, bior¹c pod uwagê nasze priorytety. Dokonujemy po prostu bez-
namiêtnego rozpoznania mo¿liwych korzyœci i strat, jakie zastosowany wariant mo¿e
przynieœæ jego wykonawcom. 

Po spisaniu wszystkich mocnych i s³abych stron ka¿dego z proponowanych rozwi¹-
zañ zastanawiamy siê, które rzeczywiœcie s¹ optymalne. Podejmujemy ostateczn¹ de-
cyzjê, maj¹c na wzglêdzie okreœlone wczeœniej cele i wartoœci. Nale¿y zastanowiæ siê,
na ile nasz proces myœlowy zmodyfikowa³ wstêpne za³o¿enia.

Po wykonaniu plakatów przez wszystkie grupy dokonujemy ich prezentacji. Przedsta-
wiciele grup omawiaj¹ swój proces myœlowy oraz uzasadniaj¹ wypracowane wnioski.
Wszyscy razem zastanawiamy siê nad zasadnoœci¹ argumentów i ewentualn¹ mo¿li-
woœci¹ przyjêcia jednego wspólnego rozwi¹zania. 

Wspólna rozmowa na temat ró¿nych stanowisk stanowi dobry pocz¹tek do w³¹czenia
kolejnej wa¿nej grupy dzia³añ aktywizuj¹cych – dyskusji oraz debat. 

Dyskusja pozwala przede wszystkim na zorganizowan¹ wymianê myœli i pogl¹-
dów na dany temat oraz na korzystanie z cudzych doœwiadczeñ, pobudza i rozwi-
ja myœlenie, uczy krytycznego spojrzenia na siebie i innych, precyzyjnego for-
mu³owania w³asnych myœli i s¹dów, uwa¿nego s³uchania, formu³owania argu-
mentów, a tak¿e odró¿niania argumentów od pseudoargumentów, oceniania w³a-

dyskusja
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snej i cudzej wypowiedzi, szybkoœci reagowania i panowania nad w³asnymi emo-
cjami, szacunku dla innych opinii i pogl¹dów, a tak¿e sprzyja krystalizacji w³a-
snych przekonañ.

Bardzo wa¿ne jest, aby w odpowiedni sposób sformu³owaæ temat dyskusji. Musi byæ
jednoczeœnie kontrowersyjny i konstruktywny. W dyskusji/debacie szkolnej chodzi
o to, aby mówiæ z sensem, u¿ywaæ mo¿liwie du¿o argumentów i przekonaæ do swo-
ich racji. Ciekawe rezultaty daj¹ te¿ dyskusje prowadzone formu³¹ za i przeciw, któ-
re pozwalaj¹ uczestnikom spojrzeæ na omawian¹ rzeczywistoœæ z wielu ró¿nych punk-
tów widzenia. S¹ szczególnie interesuj¹ce, kiedy musimy poszukiwaæ argumentów, co
do których w rzeczywistoœci jesteœmy przeciwni. Tego typu gimnastyka umys³u, obok
kszta³cenia umiejêtnoœci odnajdywania i w³aœciwego formu³owania argumentów, po-
zwala równie¿ æwiczyæ w sobie postawê tolerancji. 

Metod¹ wspomagaj¹c¹ prowadzenie dyskusji jest „tabela decyzyjna”. Przy pomocy
tej metody uczniowie mog¹ równie¿ zajmowaæ siê rozstrzyganiem rozmaitych kon-
trowersyjnych problemów. Przyk³adowo jednym z celów nauki chemii w gimna-
zjum, zgodnie podstawami programowymi nauczania tego przedmiotu, jest: „Do-
strzeganie przemian chemicznych w otoczeniu oraz czynników wp³ywaj¹cych na
ich przebieg”. W celu przeprowadzenia takich zajêæ mo¿na sformu³owaæ temat:
„Wp³yw chemii na nasze ¿ycie codzienne”. Zadaniem uczniów ma byæ wspólne za-
stanowienie siê nad pozytywnymi i negatywnymi aspektami stosowania chemii
w dzisiejszych czasach. 

Nauczyciel wprowadza uczniów w zagadnienie, które bêdzie przedmiotem lekcji oraz
formu³uje problem do dyskusji w grupach. Ka¿da grupa otrzymuje (przygotowuje dla
siebie) tabelê wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:

Uczniowie najpierw okreœlaj¹ mo¿liwe warianty rozwi¹zañ (alternatywy). Na przy-
k³ad: „restrykcyjne prawo ograniczaj¹ce stosowanie chemii”, „stosowanie dotychcza-
sowych rozwi¹zañ”, „zmniejszenie ograniczeñ spowodowane zaufaniem dla naukow-
ców”. Kolejny krok to sformu³owanie kryteriów, wed³ug których te alternatywy mia-
³yby byæ oceniane: „zwiêkszenie zagro¿enia”, „korzyœci ekonomiczne”, „dynamiczny

ALTERNATYWY
KRYTERIA

tabela decyzyjna
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rozwój gospodarki”, „negatywne skutki uboczne dla ludzi” itd. Po wpisaniu kryteriów
i alternatyw do tabeli nastêpuje ocena poszczególnych alternatyw wed³ug przyjêtych
kryteriów. Do oceny stosujemy nastêpuj¹c¹ skalê:

Po obliczeniu wyników uczniowie podejmuj¹ ostateczn¹ decyzjê, wybieraj¹ rozwi¹-
zanie najbardziej korzystne. Podsumowaniem zajêæ jest prezentacja efektów pracy
poszczególnych grup (plansz z tabelami) i wspólne zastanowienie siê nad dokonany-
mi wyborami oraz nad najlepszymi kryteriami ocen, które umo¿liwi³y podjêcie opty-
malnej decyzji. 

Omawiana metoda nadaje siê do wykorzystania na ró¿nych przedmiotach oraz na
godzinie wychowawczej. Pozwala uczniom lepiej przygotowaæ siê do wypraco-
wania w³asnego zdania na dany temat. Ze wzglêdu na grupow¹ formê pracy oraz
koniecznoœæ podjêcia decyzji na forum grupy, metoda ta pozwala kszta³ciæ wiele
umiejêtnoœci, np. wyra¿anie opinii, obronê w³asnego zdania, s³uchanie innych,
wysuwanie kontrargumentów, dyskutowanie, przewidywanie skutków ró¿nych
rozwi¹zañ, podejmowanie decyzji grupowej, wspó³praca i poczucie odpowie-
dzialnoœci za efekty pracy zespo³u.

Metod¹ nauczania pomagaj¹c¹ wszechstronnie kszta³towaæ poprawne nawyki
w zakresie podejmowania decyzji jest debata. Wykorzystuje siê j¹ przy rozwa¿a-
niu trudnych i z³o¿onych problemów, ocenie kontrowersyjnych postaci itp. Po-
zwala spojrzeæ na okreœlon¹ sytuacjê z ró¿nych punktów widzenia, dostrzec ró¿-
norodne aspekty danego zjawiska. Jest form¹ uporz¹dkowanego sporu miêdzy
zwolennikami i przeciwnikami omawianego zagadnienia. Celem debaty jest
zgromadzenie oraz skuteczne u¿ycie wszelkich mo¿liwych argumentów „za”
i „przeciw”. Dobór, a nastêpnie u¿ycie wypracowanej argumentacji ma na celu
wskazanie, ¿e w dyskusji nie chodzi tylko o atakowanie przeciwnika i pokonanie
go za wszelk¹ cenê, ale o trafnoœæ doboru i si³ê u¿ywanej argumentacji, a tak¿e
o sposób prezentowania swoich pogl¹dów oraz umiejêtnoœæ reagowania na wy-
wody przeciwników. Wa¿ny jest w³aœciwie dobrany temat debaty. Powinien,
przez odpowiednie sformu³owanie, wywo³aæ emocjonalne zaanga¿owanie
uczestników i umo¿liwiæ œcieranie siê przynajmniej dwóch racji. Podstawa pro-
gramowa nauczania geografii wœród wielu celów wymienia „Gospodarowanie
zasobami naturalnymi Ziemi”, a wœród proponowanych treœci zwiera zagadnie-
nie: „Przyk³ady ochrony krajobrazu na œwiecie i w Polsce”. Na lekcji geografii,
w nawi¹zaniu do obu zagadnieñ, mo¿na z powodzeniem zorganizowaæ debatê na
przyk³ad na temat „Dolina Rospudy – za czy przeciw”. 

Bardzo
pozytywny

efekt

Pozytywny
efekt

Brak 
efektu

Negatywny
efekt

Bardzo
negatywny

efekt

+ + + 0 - - -

debata
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Czas dyskusji musi byæ limitowany. Ka¿dorazowo przed rozpoczêciem zajêæ nale¿y
przypomnieæ zasady prowadzenia debaty. Mo¿na przygotowaæ specjaln¹ planszê
umieszczon¹ w widocznym miejscu, np. tak¹, jak zamieszczona poni¿ej.

Zasady prowadzenia debaty

1. Słuchamy prowadzącego i siebie nawzajem.

2. Mówimy w swoim imieniu.

3. Nie odbiegamy od tematu.

4. Unikamy natychmiastowej konfrontacji sprzecznych stanowisk.

5. Damy, aby wszyscy zabierali głos.

6. Staramy się zbierać i grupować stanowiska i poglądy wszystkich uczest-
ników.

7. Wyrażamy się jasno i zrozumiale.

8. Uzasadniamy wypowiadane argumenty.

9. Stosujemy rekapitulację.

10. Zadajemy przede wszystkim pytania otwarte.

11. Nie przerywamy.

12. Nie mówimy jednocześnie.

13. Argumentujemy rzeczowo swoje stanowisko.

14. Wysłuchujemy argumentów drugiej strony.

15. Nigdy nie atakujemy innych osób.

16. Nie obrażamy innych, nie ośmieszamy, nie robimy aluzji.

17. Uznajemy za cenne poznanie stanowisk, opinii i racji oponentów.

18. Nie zawsze musimy wszystkich przekonać do naszych poglądów.

19. Gdy poziom emocji grozi wybuchem, kończymy dyskusję, podkreślając
różnicę zdań.

20. Zawsze na zakończenie podsumowujemy rezultaty dyskusji.

Na pocz¹tku nauczyciel dzieli klasê na dwie grupy. Ka¿da grupa przygotowuje swoje
argumenty i dzieli siê rolami. Wyst¹pienia powinny byæ krótkie (nauczyciel na pocz¹t-
ku œciœle okreœla ich czas, np. 3 minuty), treœciwe i uporz¹dkowane. Argumenty musz¹
mieæ charakter merytoryczny, nie mog¹ byæ atakami ad personam. Prowadz¹cy debatê
(na pocz¹tku mo¿e to byæ nauczyciel, ale docelowo lepiej, ¿eby to by³ uczeñ) dba o to,
aby g³os zabierali na przemian przedstawiciele obu grup, kontroluje czas wyst¹pieñ,
upomina uczestników, gdy zapominaj¹ o regu³ach obowi¹zuj¹cych w debacie, a jeœli na-
dal je naruszaj¹, odbiera im g³os. Ka¿da wypowiedŸ musi dotyczyæ jednej kwestii (teza
i uzasadniaj¹ce j¹ argumenty). Odpowiadaj¹cy przedstawiciel strony przeciwnej musi
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swoj¹ wypowiedŸ poœwiêciæ odrzuceniu tej w³aœnie, a nie innej tezy. Po wyst¹pieniach
wstêpnych dopuszcza siê po dwa g³osy ad vocem (najwy¿ej minutowe). Obie grupy mo-
g¹ zabieraæ g³os w omawianej sprawie (w dalszym ci¹gu na zmianê). Gdy g³ówne tezy
zostan¹ wyczerpane, prowadz¹cy debatê og³asza jej zakoñczenie.

Debata, jako jedna z aktywizuj¹cych metod nauczania, zas³uguje na uwagê ze wzglê-
du na kszta³cenie cennych umiejêtnoœci. Dziêki niej uczniowie ucz¹ siê sztuki wyra-
¿ania w³asnego zdania, argumentacji i szacunku dla przekonañ innych.

Podczas debaty uczniowie rozwijaj¹ nastêpuj¹ce umiejêtnoœci:

precyzyjne formu³owanie w³asnych myœli,

aktywne s³uchanie,

dobór wartoœciowych argumentów,

analizowanie faktów i ich ocena,

korzystanie z doœwiadczeñ innych,

wymiana pogl¹dów,

praca w zespole,

wyrabianie szacunku dla pogl¹dów i przekonañ innych osób.

Mind Mapping – notowanie obrazkowe – to nowoczesna technika strukturalnego zapisu
i zarz¹dzania informacj¹, opracowana i upowszechnia w latach 70. XX wieku przez bry-
tyjskiego uczonego Tony’ego Buzana. Jest to metoda pracy, zarz¹dzania i uczenia siê,
która polega na tworzeniu tzw. map myœli, w centrum których umieszcza siê zawsze pod-
stawowy koncept (g³ówny rysunek, zagadnienie, pomys³). Od rysunku g³ównego odcho-
dz¹ ga³êzie, które obrazuj¹ (za pomoc¹ s³ów-kluczy) bardziej szczegó³owe kwestie.

Dlaczego ta metoda jest taka skuteczna? Dziêki notowaniu obrazkowemu s¹ od-
zwierciedlane naturalne procesy myœlowe, poniewa¿ pos³uguj¹c siê Mind Mappin-
giem, stymulujemy do pracy obie pó³kule, zwiêkszaj¹c intensywnoœæ i efektyw-
noœæ w³asnych mo¿liwoœci intelektualnych. Jak to siê dzieje? Notowanie obrazko-
we, jak sama nazwa wskazuje, to metoda, która wykorzystuje szerokie spektrum
pomocy wizualnych: kolor, symbol, obraz, wymiar, linia, t³o, dŸwiêk, animacja (w
przypadku komputera), a wiêc uaktywnia praw¹ pó³kulê, a przy okazji nadaje za-
pisywanym (a raczej rysowanym) informacjom precyzyjnie zaplanowan¹ struktu-
rê, która zmusza notuj¹cego do dok³adnego przeanalizowania opracowywanego za-
gadnienia, odrzucenia wszelkich zbêdnych dygresji, dokonania odpowiednich po-
dzia³ów i powi¹zañ (a wiêc wydobycia z treœci jak najwiêcej wa¿nych informacji).
Podczas s³uchania nauczyciela czy czytania ksi¹¿ki, idee rodz¹ siê w naszej g³owie
w³aœnie w formie obrazów i symboli. Dopiero póŸniej przek³adane s¹ na s³owa,
sk³adniê i strukturê gramatyczn¹. Dlatego robienie notatek w sposób tradycyjny
mo¿e prowadziæ do zaburzenia myœlenia intuicyjnego (wyra¿anego w formie sym-

mind mapping
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boli) i w konsekwencji problemów ze zrozumieniem treœci. Warto pamiêtaæ, ¿e
szczególnie u dzieci jêzyk to czynnik ograniczaj¹cy, którego pominiêcie pozwala
uczniowi na rozwiniêcie w³asnego potencja³u intelektualnego. 

Jednak Mind Mapping to nie tylko obrazki i intuicja. W czasie robienia tego typu notatek
potrzebne jest równie¿ zaanga¿owanie lewej pó³kuli; oprócz koloru, form i metafory (pra-
wa pó³kula), notowanie obrazkowe wymaga porz¹dku, logiki i myœlenia syntetyzuj¹cego
(lewa pó³kula). Mamy wiêc w tym przypadku do czynienia ze zgodnym wspó³dzia³aniem
obu pó³kul mózgowych, co pozwala na lepsze i szybsze przyswojenie nowej wiedzy.
Umiejêtnoœæ syntetycznego myœlenia, szukania s³ów-kluczy i symboli wyra¿aj¹cych in-
formacjê to wa¿na cecha dobrych przywódców i pedagogów. 

Kolejnym plusem takiego notowania jest fakt, ¿e aby coœ streœciæ w kilku wymyœlo-
nych przez nas rysunkach, musimy najpierw dok³adnie przemyœleæ i przede wszyst-
kim zrozumieæ to, co przeczytaliœmy lub us³yszeliœmy. 

Nie powinniœmy równie¿ zapominaæ, ¿e nasza pamiêæ wizualna jest du¿o lepsza ni¿ pamiêæ
semantyczna, ³atwiej i szybciej przypominamy sobie to, co narysowane ni¿ to, co zapisane.
Jest to szczególnie wa¿ne w przypadku uczniów, którzy ucz¹ siê lekcji na pamiêæ i gdy zapo-
mn¹ jednego s³owa, nie s¹ w stanie ju¿ nic powiedzieæ. Zachêcenie do robienia notatek ob-
razkowych zmusi ich do przemyœlenia lekcji, poszukania tego, co najwa¿niejsze, zrozumienia
i przedstawienia treœci lekcji w³asnymi s³owami, symbolami. Nale¿y pamiêtaæ równie¿, ¿e
zrobienie rysunku anga¿uje nie tylko wyobraŸniê (poszukanie odpowiedniego symbolu), ale
tak¿e myœlenie kinestetyczne – wyobra¿ony przedmiot, sieæ powi¹zañ trzeba przecie¿ nary-
sowaæ. Nawet jeœli umknie nam konkretny symbol, bêdziemy mogli odtworzyæ w g³owie
przebieg tworzenia rysunku i szybciej przypomnimy sobie, o czym zapomnieliœmy. 

Zasady stosowania Mind Mappingu

Mind Mapping jest metodą porządkującą i systematyzującą informacje,
która pozwala na stworzenie przejrzystego, całościowego obrazu informa-
cji, których się uczymy. Jej stosowanie związane jest z:

szybszym zapamiętywaniem i kojarzeniem informacji,

pobudzeniem kreatywności i twórczego myślenia,

oszczędnością czasu,

współdziałaniem obu półkul mózgowych,

lepszym i szybszym przyswojeniem poznawanej wiedzy,

koniecznością zastanowienia się nad poznawanymi informacjami,

przedstawieniem nowych wiadomości własnymi słowami,

rozwojem myślenia syntetyzującego,

nadaniem procesowi uczenia się wymiaru kinestetycznego,

poprawą pamięci.
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Notatkê obrazkow¹ zaczyna siê tworzyæ w centralnym punkcie kartki – wskazane jest,
aby rysunek g³ówny by³ jak najmniejszy, poniewa¿ bêdziemy pisaæ i rysowaæ na ca-
³ej kartce. Mo¿e on byæ podpisany jednym lub dwoma s³owami, ¿ebyœmy nie zapo-
mnieli jego znaczenia. Nastêpnie, wykorzystuj¹c ró¿ne kolory (co najmniej trzy), ry-
sujemy strza³ki odchodz¹ce od g³ównego tematu, ró¿ne proporcje i formy, i w ten spo-
sób tworzymy w³asn¹ notatkê. Wykorzystujemy kolory, aby odró¿niæ ró¿ne aspekty
w¹tku, a dziêki proporcjom i formom zaznaczamy w¹tki wa¿niejsze i mniej wa¿ne.
Strza³ki wskazuj¹, w któr¹ stronê pod¹¿a nasz tok myœlenia (czyli który symbol jest
wa¿niejszy). S¹ to tak zwane ga³êzie, które rozchodz¹ siê we wszystkich kierunkach,
dziêki czemu mapa gromadzi wiedzê analogicznie jak mózg, od którego komórek od-
chodz¹ promieniœcie po³¹czenia nerwowe, s³u¿¹ce do przechowywania i przetwarza-
nia informacji. Nad strza³kami mo¿na zapisaæ s³owa-klucze, które bêd¹ odpowiedzial-
ne za przywo³ywanie skojarzeñ i s³yszanych kiedyœ informacji. Wa¿ne jest, ¿eby nad
ka¿d¹ ga³êzi¹ umieszczaæ nie wiêcej ni¿ jedno s³owo. Dziêki temu zapobiegniemy
chaosowi. Zapisane s³owa maj¹ byæ czytelne i wyraŸne, najlepiej pisaæ je drukowany-
mi literami, poniewa¿ takie pismo ³atwiej czytaæ i zapamiêtywaæ. Najlepiej jest jed-
nak wykorzystywaæ jak najmniej s³ów i jak najwiêcej symboli. 
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10. PRACA DOMOWA W PROCESIE
MOTYWOWANIA UCZNIA

Na ogó³ pracê domow¹ traktuje siê jako kontynuacjê zajêæ realizowanych w klasie.
Ponadto, ze wzglêdu na „prze³adowane programy” oraz „ograniczon¹ liczbê godzin”
na ich pe³n¹ realizacjê, zak³ada siê, ¿e czêœæ zadañ programowych uczniowie sami
zrealizuj¹ w domu. Czêsto mówi siê rodzicom, ¿e dom powinien równie¿ zaanga¿o-
waæ siê w proces nauczania, ¿eby zw³aszcza s³absi uczniowie mogli nad¹¿yæ z reali-
zacj¹ programu.

Tymczasem zdania na temat prac domowych s¹ podzielone – s¹ tezy ca³kowicie
eliminuj¹ce zadawanie uczniom czegokolwiek do domu oraz wypowiedzi podkre-
œlaj¹ce zasadnoœæ tych prac, jednak z pewnymi ograniczeniami, np. zadania domo-
we w nie mog¹ stanowiæ uzupe³nienia nauki w szkole na zasadzie samodzielnego
przyswajania przez ucznia wiedzy nieprzekazanej przez nauczyciela. W ¿adnym
wypadku nie nale¿y te¿ wykorzystywaæ rodziców jako nauczycieli domowych.
Praca domowa powinna byæ przede wszystkim zró¿nicowana i dostosowana do
mo¿liwoœci oraz potrzeb rozwojowych poszczególnych uczniów. Powinna pozwo-
liæ uczniowi przejœæ od dywagacji teoretycznych do doœwiadczeñ praktycznych, re-
alizowanych we w³asnym otoczeniu. Musi byæ docelowo ukierunkowana na ucze-
nie poszukiwania w³aœciwych Ÿróde³ informacji oraz skutecznego samokszta³cenia. 

W zwi¹zku z powy¿szym warto przyjrzeæ siê bogactwu oraz zakresowi prac, jakie
mo¿emy zaproponowaæ do wykonania naszym uczniom. Mo¿e to byæ po prostu
obserwacja rzeczywistoœci, w której ¿yje uczeñ. Inna mo¿liwoœæ to zadanie pyta-
nia, na które uczniowie maj¹ poszukiwaæ odpowiedzi. Pytania powinny byæ zró¿-
nicowane i dostosowane do poziomu ka¿dego ucznia. Wa¿ne jest tak¿e gromadze-
nie danych o ró¿nych Ÿród³ach informacji. Mo¿e to byæ encyklopedia czy biblio-
teka, osoba, która ma du¿e doœwiadczenie i jest specjalist¹ w danej dziedzinie,
miejsce znacz¹ce ze wzglêdów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub
spo³ecznych. Znajomoœæ Ÿróde³ informacji to dobry pocz¹tek do samodzielnego
poszukiwania odpowiedzi na zadane pytania, samokszta³cenia, zastosowania zdo-
bytej wiedzy w praktyce, robienia notatek, syntetyzowania informacji, planowa-
nia i realizacji w³asnych projektów. 

10.1. CELOWOŚĆ PRACY DOMOWEJ

Samodzielna nauka nie musi byæ nudna, mo¿e staæ siê bardzo interesuj¹cym i absor-
buj¹cym zajêciem. Wa¿ne jest, aby nauczyciele odchodzili od zadawania wci¹¿ tych
samych form pracy (s³upki, zadania z tekstem, odpowiedzi na pytania z ksi¹¿ki,
streszczenia). Tego typu prace tylko pozornie utrwalaj¹ wiedzê zdobyt¹ podczas zajêæ
w szkole, zw³aszcza, jeœli s¹ odpisywane od innych, wykonywane przez rodziców
i nie s¹ sprawdzane przez nauczycieli. 
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Zadania domowe przede wszystkim musz¹ byæ dobrze przemyœlane przez nauczycie-
la. Powinny byæ rozszerzeniem tematu omawianego podczas zajêæ w szkole, zró¿ni-
cowane i na tyle atrakcyjne, aby by³y interesuj¹ce dla uczniów. Wa¿ne jest te¿, aby
by³y mo¿liwe do samodzielnego wykonania oraz omawiane i przydatne na kolejnych
lekcjach. Uczniowie, podobnie jak doroœli, lubi¹ wykonywaæ pracê przydatn¹. Jeœli
jesteœmy przywi¹zani do powtarzalnych zadañ, pamiêtajmy, ¿e prêdzej czy póŸniej
nasi uczniowie wykorzystaj¹ i tê formê, chocia¿by przygotowuj¹c siê do sprawdzia-
nów. Dlatego bardzo wa¿ne jest, aby nasze sprawdziany by³y zapowiadane odpowied-
nio wczeœniej, precyzyjnie wyjaœnione, a nawet œciœle okreœlone przez podanie rodza-
ju zadañ, pytañ czy innych form pracy, które wykorzystamy na sprawdzianie. Najwa¿-
niejsze jednak s¹ te prace, które wp³ywaj¹ na rozwój naszych uczniów. Mo¿na je za-
dawaæ od najm³odszych lat. Dobrze wyjaœnione i ukierunkowane, a co najwa¿niejsze,
samodzielnie wykonywane przez uczniów rozwijaj¹ inicjatywê i pomys³owoœæ. Do-
datkow¹ stymulacj¹ jest samodzielne regulowanie tempa pracy. Odpowiedzialnoœæ za
wykonanie podjêtych zobowi¹zañ pozwala efektywnie konstruowaæ cele oraz plano-
waæ poszczególne etapy realizacji. Wa¿na jest równie¿ satysfakcja podczas prezenta-
cji efektów w³asnej pracy. Warto wiêc ukierunkowaæ zadania naszych uczniów tak,
aby byli w stanie siê z nich wywi¹zaæ i poczuæ satysfakcjê z dobrze wykonanej pra-
cy. Wa¿ne, aby oddzieliæ opiniê na temat wykonanej pracy od jej oceny. Ocena jest
bardzo potrzebna w toku nauczania, jeœli jednak chcemy naprawdê rozwijaæ naszych
uczniów, powinniœmy w wiêkszym stopniu zadbaæ o ich poczucie w³asnej wartoœci.

10.2. PROJEKTOWANIE PRACY DOMOWEJ

Nauka w domu to indywidualny wk³ad ucznia we w³asny rozwój. Pracuje samodziel-
nie, sam reguluje swoje tempo pracy, poznaje w³asne mo¿liwoœci. Mo¿e korzystaæ
z ró¿nych Ÿróde³ informacji, samodzielnie szuka tych Ÿróde³, planuje i organizuje w³a-
sn¹ dzia³alnoœæ poznawcz¹ i uczy siê samokontroli. Zadania domowe mog¹ rozwin¹æ
tak¿e zainteresowania uczniów w zakresie tematów omawianych na lekcji oraz wzbu-
dziæ zainteresowania pozaszkolne. Tak rozumiana samodzielna nauka ma szczególne
znaczenie w przypadku uczniów s³abszych, którzy dziêki temu, ¿e w zajêciach szkol-
nych zostan¹ wykorzystane ich pozaszkolne zainteresowania, bêd¹ lepiej motywowa-
ni do nauki.

Aby praca domowa ucznia umo¿liwia³a osi¹ganie zak³adanych efektów, zadania po-
winny spe³niaæ kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim cele i treœci zadañ
powinny byæ jasno okreœlone, atrakcyjne dla ucznia, oceniane przez niego jako cieka-
we, a zarazem wartoœciowe. Oznacza to, ¿e zadania powinny byæ z jednej strony do-
stosowane do mo¿liwoœci uczniów, a z drugiej powinny mieæ charakter dzia³añ prak-
tycznych, których efekty mo¿na bêdzie wykorzystywaæ tak¿e w rzeczywistoœci po-
zaszkolnej. W efekcie uczeñ, pracuj¹c z zainteresowaniem, bêdzie zdolny do wiêkszej
koncentracji na zadaniu, a jednoczeœnie bardziej odporny na niepowodzenia, jakie
mog¹ go spotkaæ.
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Dzia³ania, jakie uczniowie bêd¹ musieli podj¹æ podczas wykonywania pracy domo-
wej, powinny byæ na tyle ró¿norodne, aby mog³y anga¿owaæ na ró¿ne sposoby zarów-
no ich mo¿liwoœci intelektualne, jak i umiejêtnoœci, a jednoczeœnie umo¿liwiæ naucze-
nie siê czegoœ nowego.

Realizacja zadañ powinna siê koñczyæ osi¹gniêciem celu, najlepiej mo¿liwego do
atrakcyjnej prezentacji, omówienia oraz oceny. Wytwór pracy domowej ucznia powi-
nien reprezentowaæ jak¹œ formê bytu samoistnego, po czêœci niezale¿nego od stereo-
typowego uczestnictwa ucznia w procesie uczenia siê w szkole. Mo¿e to byæ album,
prezentacja multimedialna, makieta, przedstawienie, które mo¿na zaprezentowaæ za-
równo na lekcji w klasie, jak i poza ni¹. 

W nowoczesnym systemie kszta³cenia nauka domowa wymaga nie tylko precyzyjne-
go okreœlenia jej istoty i funkcji, ale tak¿e niezw³ocznego wprowadzenia podstawo-
wych zmian w jej organizacji. W szczególnoœci chodzi o:

wyeliminowanie prac niemaj¹cych ¿adnych walorów poznawczych, kszta³c¹-
cych i wychowawczych,

w³aœciwe, zgodne z zasadami higieny pracy umys³owej obci¹¿enie uczniów klas
pocz¹tkowych (na wykonanie pracy domowej uczeñ nie powinien przeznaczaæ
zbyt du¿o czasu),

nierealizowanie w domu podstawowych zadañ nauczania szkolnego, 

tak¹ organizacjê pracy domowej, aby uczeñ móg³ j¹ wykonaæ samodzielnie lub
z kolegami, bez potrzeby anga¿owania rodziców.

10.3. SPOSÓB PREZENTACJI I KONTROLI WYKONANIA 
PRACY DOMOWEJ

Warto pamiêtaæ, ¿e wspó³czesne koncepcje kszta³cenia pod¹¿aj¹ w kierunku oddzie-
lenia lub zdecydowanego rozluŸnienia zwi¹zków kontroli z ocenianiem. Kontrola jest
czynnoœci¹ naturaln¹ i niezbêdn¹ z punktu widzenia celowoœci podejmowanych dzia-
³añ. Najlepiej dzia³ania te zaplanowaæ tak, aby uczeñ móg³ poddawaæ siê samokontro-
li i aby w procesie pracy, a nastêpnie w oparciu o analizê uzyskanych efektów, móg³
osobiœcie oceniæ, co mu siê uda³o, a nad czym powinien jeszcze popracowaæ. W miej-
sce standardowej oceny lepiej formu³owaæ celowe informacje zwrotne o przebiegu
i rezultatach uczenia siê. Planowanie i realizacja pracy domowej nie mo¿e byæ deter-
minowana lêkiem przed ocen¹. 

Dobrze wiêc, kiedy praca domowa planowana jest nie jako æwiczenie niekiedy bardzo
nudnych czynnoœci, które docelowo mia³yby doprowadziæ do perfekcji w ich wyko-
naniu, ale jako przygotowanie czegoœ zupe³nie „odlotowego”, co z jednej strony an-
ga¿owa³oby ucznia, z drugiej natomiast umo¿liwia³o prezentacjê jego mo¿liwoœci,
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czêsto trudnych do wyeksponowania i ocenienia podczas rutynowych zajêæ w szkole.
W efekcie prezentacja pracy domowej nie powinna mieæ równie¿ charakteru przedsta-
wienia standardowego zadania domowego. Powinna byæ prezentacj¹, czymœ indywi-
dualnym, jednostkowym. W zwi¹zku z tym warto siê zastanowiæ, czy praca domowa
powinna byæ taka sama dla wszystkich uczniów, czy nie lepiej, ¿eby prace domowe
by³y indywidualnymi projektami poszczególnych uczniów czy grup uczniów, których
prezentacja mog³aby byæ wykorzystana jako wprowadzenie do kolejnych zajêæ lub
stanowiæ wstêp do podsumowania jakiejœ czêœci zdobytej ju¿ przez uczniów wiedzy.
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