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AKTYWIZACJA NAUCZANIA 
 
                 Czym jednak jest aktywizacja? Według Słownika Języka Polskiego 
aktywizacja to pobudzanie do działania, aktywny jest ten, kto jest skłonny do 
działania, biorący w czymś żywy udział, pełen inicjatywy, czynny, ma aktywny 
stosunek do życia. Aktywność to skłonność, zdolność do intensywnego działania, do 
podejmowania inicjatyw. 
                 W procesie edukacji aktywizacja to ogół poczynań nauczyciela i uczniów 
zapewniający im czynny udział w realizacji zadań. Podczas tej aktywności uczniowie 
uczą się najlepiej i najwięcej, w sposób trwały i przyjemny. Aktywizacja nauczania to 
metoda nauczania polegająca na wyrabianiu w dziecku aktywnego stosunku do 
nauki, wdrażaniu go do samodzielnej pracy. Nie ulega wątpliwości, że należy często 
z tej metody korzystać. 
 
 

NAUCZYCIEL AKTYWIZUJĄCY 
 
           Ludzie mają wrodzoną potrzebę aktywności i działania. Są wśród nich bardziej 
aktywni i tacy, których trzeba pobudzać do aktywności, tak jest również z dziećmi. 
Pewne jest, że każde dziecko lubi coś robić, ale ta działalność musi wpływać 
pozytywnie na poczucie własnej wartości i sensu. Każda metoda, zwana 
aktywizującą, może zostać zrealizowana jako aktywizująca lub utrwalająca bierność 
poznawczą. I tutaj zaczyna się odpowiedzialna rola nauczyciela, który poprzez 
odpowiedni dobór metod nauczania stymuluje rozwój ucznia, wzbogaca jego 
osobowość i pobudza go do działania poprzez aktywność w dążeniu do wiedzy. 
Nauczyciel powinien tak organizować proces dydaktyczny, aby nie wywoływać zbyt 
silnych uczuć negatywnych, a pobudzać ucznia pozytywnie np. zaciekawienie czy 
radość z odkrywania nowych zjawisk. Ważnym, więc zadaniem jest stworzenie w 
klasie właściwego klimatu emocjonalnego, czyli wzajemnego zaufania, 
bezpieczeństwa i akceptacji. Wiele zależy też od zachowania nauczyciela, który 
może pobudzić reakcje dziecka do działania lub je zablokować. Poprzez właściwy 
dobór metod można stymulować aktywność poznawczą ucznia i inspirować go do 
poszukiwania rozwiązań problemów oraz do jakiejkolwiek ekspresji.  
              Podstawowym warunkiem uaktywnienia ucznia jest wstępne zorganizowanie 
sytuacji zainteresowania. Najprostszym sposobem jest odwołanie się do przeżyć 
dzieci np. do wydarzeń na wycieczce, w życiu społecznym, rodzinnym, a także do 
wydarzeń inspirowanych filmem, literaturą, muzyką czy obserwacja. Naukowcy 
twierdzą, że większość informacji dociera do nas kanałem wzrokowym (75% wiedzy 
nabywa się drogą wzrokową) a o czym świadczą najlepiej metody stosowane w 
reklamach i nasza gotowość do poddawania się im, zresztą widoczna, na co dzień. A 
więc im więcej zmysłów jest zaangażowanych w procesie uczenia tym uczenie jest 
bardziej efektywne. 
                 Nauczyciel powinien realizację danego tematu, przełożyć na metody 
maksymalnie aktywizujące poznawczo, oddziałujące na wyobraźnię. Kiedy akurat nie 
można czegoś pokazać, to trzeba się starać to opisać używając określeń 
odnoszących się do zmysłów. I nie są to tylko zabiegi „upiększające” lekcje, ale jest 
to przede wszystkim budowanie pomostów porozumienia! Należy zastosować 
wizualizację, pozwolić dzieciom wyobrazić sobie i poczuć otoczenie, ruch, zapach, 
dźwięk... 



                 Aby uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych metodą 
aktywizującą ważne jest przygotowanie potrzebnych pomocy, rekwizytów                   
i przyborów, które muszą znajdować się w zasięgu ręki nauczyciela i uczniów. 
Nauczyciel decydujący się na prowadzenie zajęć nietypowych, mający odwagę 
działania  i odchodzenia od schematów musi być świadomy swoich umiejętności oraz 
wkładanego wysiłku i czasu w to niełatwe przedsięwzięcie. 
                 W nauczaniu aktywizującym nauczyciel jest modelem, a zarazem 
organizatorem pracy ucznia, jest jego towarzyszem rozwoju, ale i jednocześnie 
twórcą i nowatorem. 
                   Najważniejszym elementem zajęć aktywizujących jest to, że dziecko 
samodzielnie lub w grupie wykonuje jakieś działanie, które sprawia mu satysfakcje, a 
nie zdaje sobie sprawy z faktu, że w ten sposób uczy się i rozwiązuje problemy. 
Dlatego tak ważne jest stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym. 
Metody aktywizujące, proponowane nauczycielom od dawna, nie są często 
stosowane ze względu na swą pracochłonność i brak dostępnych środków 
dydaktycznych, a czasem odpowiednich warunków i zespołu klasowego- tzn. zbyt 
liczna klasa. Często jednak nauczyciel stosuje je, nie zdając sobie sprawy, że 
aktywizuje uczniów do działania. Metody aktywizujące w porównaniu z innymi 
zapewniają lepsze efekty nauczania, gdyż rozwijają zainteresowania, kształtują 
umiejętność pracy w zespole, prowadzą do wzbogacania słownictwa i rozbudzają 
twórcze myślenie. Należy je, zatem tak często jak to możliwe stosować pamiętając, 
że każde takie zajęcia wymagają starannego przemyślenia i przygotowania.  
 
 
 

METODY AKTYWIZUJĄCE 

 
 
           Nauczyciele pracujący w zreformowanej szkole muszą ciągle doskonalić swój 
warsztat pracy, zmierzać do optymalizacji procesu kształcenia i sprawiać, aby 
prowadzone przez niego nauczanie przynosiło wysokie efekty. Powinni, zatem 
stosować różne metody pracy z uczniami ze szczególnym uwzględnieniem metod 
aktywizujących. Doświadczony pedagog poprzez wieloletnią praktykę stosuje 
wypróbowane metody, może jednak skorzystać z metod rzadziej stosowanych, gdyż 
wymagających większego zaangażowania i odwagi – z metod aktywizujących.  
                      

 
 
 

 

PODZIAŁ METOD AKTYWIZUJĄCYCH 
W NAUCZANIU! 

 
I )          KREATYWNE: 
 

1. Działanie: wywiady, tworzenie: opowiadania, poezja. 
2. Mini projekty. 



3. Regularne projekty. 
4. Projekty interdyscyplinarne. 
5. Projekty- moduły programowe. 
6. Burza mózgów. 
7. Pisanie: taka sama historia dla wszystkich, różne historie (wspólny problem 

lub kanwa i bohaterowie). 
8. Mówienie (snucie opowieści, kontynuowanie tej samej opowieści z 

dorzuceniem elementów bez związku). 
 

II )        PERSONIFIKACJA, DOŚWIADCZENIA: 
 

1. Drama. 
2. Symulacja. 
3. Bycie w roli. 
4. Analiza przypadku. 

 

III )      INTRAKCJE SŁOWNE: 
 

1. Dyskusje (różne typy). 
2. Pytania- odpowiedzi. 
3. Wykłady. 
4. Symulacje. 
5. Zagadki kryminalne. 
6. Wywiady symulowane. 
7. Demonstracje, pokazy. 
8. Konstruowanie i wdrażanie w życie pomocy wizualnych: audio, video ( 

reklama TV, piosenki, fragmenty filmów, filmy do podręczników oraz 
multimedialnych. 

 

IV )      ROZWIJAJĄCE META-UMIEJĘTNOŚCI: 
 

1. Metaplany. 
2. Wizualizacje. 
3. Linia czasu. 
4. Mapy mentalne 
5. Drzewka decyzyjne. 
6. Klocki znaczeniowe. 
7. Halu znaczeniowe. 

 

V )        KARTY DYDAKTYCZNE;   (tarot) 

 

VI )      GRY PLANSZOWE    (bingo) 

 
 
 
 
 
 



W Y K Ł A D 
 
                   Wykład może być metodą aktywizującą proces nauczania ( mimo 
licznych ograniczeń). Należy jednak wziąć pod uwagę następujące zalecenia. 
Powiedzieć na początku, o czym będziemy mówić. Na końcu powiedzieć jeszcze raz 
w skrócie, o czym była mowa. Mówić w możliwie szybkim tempie, ale dynamicznie. 
Przy najważniejszych sprawach zmieniać ton głosu, ( aby zastosować prawo 
kontrastu i umożliwić skupienie uwagi). Robić przerwy po wygłoszeniu spraw 
trudniejszych, dziwniejszych... pozwolić na refleksję. Kiedy omawiamy coś 
trudniejszego, coś, co wymaga większej uwagi - zmienić pozycję ciała. Nauczyć się 
w trakcie wykładu pisać lub rysować najważniejsze, kluczowe słowa lub obrazy – tak, 
aby odzwierciedlało to strukturę wykładu. Dygresje stosować oszczędnie – w 
miejscach absolutnie niezbędnych. Nie dyktować! Jeżeli chcemy, aby coś zostało 
zapisane – należy oddać to zadanie uczniom, niech oni sami to sformułują.  
W czasie wykładu odwoływać się do wszystkich zmysłów, stosując słowa kluczowe 
dla danego zmysłu i odpowiednie przykłady z obszaru doświadczenia dzieci w tym 
wieku. Pozwalać zadawać pytania i przerywać... To powoduje zniesienie bierności 
odbioru wykładu przez dzieci. Staraj się wzmocnić zadawania pytań przez wyrażanie 
zainteresowania nimi i szacunek dla pytającego. Pytanie można też potraktować 
jako’’ wyzwanie ’’dla uczniów. Dzielić uwagę ze wszystkimi swoimi uczniami, 
utrzymywać z nimi kontakt wzrokowy. Obserwować jak reagują! 
Nie wprowadzać pojęć niezrozumiałych i nie definiować pojęć niezrozumiałych przez 
inne tak samo brzmiące obco. Czas wykładu to maksymalnie 15 – 20 minut.  
Wypowiedzi dłuższe wymagają większej koncentracji i motywacji do słuchania. 
Na zakończenie trzeba pamiętać – o podsumowaniu i przeznaczeniu czasu na 
pytania uczniów i wyjaśnienia oraz pytania sprawdzające postawione przez 
nauczyciela!  
             Wykład jest niezbędny do przekazywania wiedzy, oczywiście warto 
podeprzeć słowa, materiałem prezentacyjnym ( wykresami, planszami itd.  )                  
i wzbogacić pokazami , demonstracjami . Wreszcie - utrwalić przekazywane treści 
przy pomocy kreatywnych technik, jak działania czy prace ustne i pisemne 
wykorzystujące różne konwencje formalne ( drama , projekt, opracowanie instrukcji, 
redefiniowanie własnymi słowami , napisanie eseju na prowokacyjnie sformułowany 
temat i tak dalej ) . 
 

P R A C A   Z  T E K S T E M 
 
Praca z tekstem jest tradycyjną metodą uczenia się. Istnieje czytanie aktywne             
i czytanie bierne. Czytanie bierne to po prostu przebieganie oczami po tekście.W 
efekcie po takim czytaniu, w umyśle czytającego pozostaje chaos, czasem poczucie 
niezrozumienia, czasem fragment mniej lub bardziej istotny.  
Czytanie aktywne wymaga podjęcia pewnych aktywności i przygotowania!  
Aktywna praca z tekstem polega na przejściu przez kilka etapów.  
Etap pierwszy: polega na uświadomieniu sobie sensu czytania określonego tekstu, 
czyli określenia, jaka jest „ misja czytania ‘’( przyjemność, znalezienie określonych 
informacji, – jakich?). Misja formułowana jest poprzez pytania stawiane sobie 
samemu lub przez n – la. 
Etap drugi: polega na przeszukiwaniu tekstu pod kątem niezrozumiałych wyrazów 
czy wyrażeń, bo czytanie tekstu nacechowanego dużą liczbą słów niezrozumiałych 
jest demotywujące. Ten etap pracy może być wykorzystany jako niezwykle ważne 



działanie samo w sobie. Poszukiwanie nieznanych, dziwnych słów i wyrażeń w 
tekstach można wykorzystać w pracy nad tworzeniem słownika „ wyrażeń dziwnych         
i niezwykłych ‘’, pracy z metaforami itd. Uczeń występuje tu jako badacz języka, 
obserwator zmian, kreator własnego podręcznego słowniczka oraz rozwija                     
i wzbogaca własną ekspresję językową.  
 
Etap trzeci: polega na czytaniu właściwym, czyli poszukiwaniu w tekście 
odpowiednich informacji, opracowywaniu słów kluczowych i notatek ( w postaci map 
– mindu) .  
 

P O M O C E W I Z U A L N E  
 
            Składają się na nie filmy, slajdy, grafika komputerowa, modele fizyczne, 
obrazy, plakaty, mapy, tablice, plansze, schematy, ilustracje... 
W stosowaniu pomocy wizualnych trzeba pamiętać, aby były one wprowadzone          
w odpowiednim czasie, zaś uwaga została nakierowana na określone elementy, 
zrozumiałe, ( co tam jest), łatwo widoczne dla wszystkich uczniów. W przypadku, 
kiedy to są powiększenia obiektów należy pamiętać, aby uświadomić uczniom ich 
wielkość rzeczywistą. Nie trzeba pokazywać wszystkiego, co się ma, ale materiały 
najlepsze, adekwatne do tematu, o dobrej jakości technicznej. 
 

P O K A Z ,  D E M O N S T R A C J E  
 
Wszystko, co można pokazać jak działa, co może zostać uruchomione, aby 
zilustrowało jakiś proces – powinno zostać pokazane! 
Należy właściwie dobrać materiały, ich jakość i sprawność. Jeżeli istnieje możliwość 
samodzielnego uruchomienia, de – lub montażu, trzeba to wykorzystać! 
Uwagę uczniów – po chwili swobodnej obserwacji, należy nakierować. 
Dzieci powinny wiedzieć, co mają obserwować, gdzie dopatrywać się zmian... 
Błędem jest niezrozumiała instrukcja, opowiadanie jak coś działa, bez pokazu 
właściwego. Wszystkie demonstrowane eksponaty powinny posiadać życiowe 
odniesienie: gdzie to jest zastosowane, do czego służy... 
 

P Y T A N I A   I  O D P O W I E D Z I 
 
Pytania to niezwykle ważne narzędzie pracy nauczyciela i ucznia!  
Pytania są odpowiednie dla fazy początkowej lekcji – wtedy koncentrują uwagę, 
weryfikują posiadany zasób wiedzy i umiejętności w punkcie startowym, identyfikują 
uczniowskie ścieżki myślenia, skojarzenia ... Pytania te mają charakter kreatywny,       
o ile nie będziemy się domagać dokładnego brzmienia definicji. Te „ poszukujące ‘’ 
pytania wymagają tolerancji dla każdej odpowiedzi. 
Pytania są także właściwe dla etapowej diagnozy „ przyrostu ‘’ wiedzy, ewentualnie 
ponownie koncentrujące uwagę. W tej fazie warto stosować pytania prowokacyjne – 
sprawdzające stopień pewności i przyswojenia materiału.  
Pytania odgrywają też ważną rolę  w fazie podsumowującej i ewaluacji lekcji lub kilku 
– zamykających pewną całość tematyczną.  
Prosząc o odpowiedzi w formie pisemnej lub ustnej, możemy ponadto zadawać 
pytania następującej natury: 



* diagnozujące stan wiedzy w obrębie jakiegoś tematu – z czym wam się to kojarzy, 
co wam to przypomina, jak to będzie działać, co się stanie dalej, co to znaczy... 
* kontrolujące przyrost wiedzy i umiejętności 
* oceniające reakcje i stosunek do wprowadzanych treści 
* wspomagające rozumienie i interpretację treści ( mini – konkursy, mini – 
konferencje prasowe, testy z pytaniami otwartymi lub zamkniętymi, opracowanie 
instrukcji, przepisu, szczegółowych definicji, rozwiązywania zadań lub problemów        
z jednym lub wieloma rozwiązaniami itp. ) 
* wspomagające stawianie hipotez i transfer wiedzy na inne obszary  
 filozoficzno – refleksyjne, poszerzające generalnie kontekst nauczania, ( jakie to ma 
znaczenie? Skąd my to wszystko wiemy? Do czego to prowadzi?) 
 
* filozoficzno – refleksyjne badające myślenie ( np. przy wykorzystaniu narzędzia       
„ 6 myślowych kapeluszy ‘’ lub pytań prowokacyjnych wg. Edwarda de Bono). 
Należy pamiętać, że stawianie pytań jest ważną umiejętnością komunikowania się       
z innymi. 
 
D Y S K U S J A 
 
                  Dyskusja to sztuka wyrażania swojego zdania, argumentacji i trening 
szacunku dla przekonań innych. Powinna uczyć dyscypliny formułowania myśli             
i dyscypliny czasowej. Temat dyskusji musi być dobrze sformułowany, w sposób 
wywołujący zaangażowanie emocjonalne i umożliwiający ścieranie się przynajmniej 
dwóch racji ( tylko wtedy ma sens!)Dyskusja może mieć charakter wolny – wtedy 
wszyscy na równych prawach biorą w niej udział, respektując jedynie np. limity 
czasowe dla jednorazowej wypowiedzi lub liczbę przydzielonych głosów ( w 
opracowanym wcześniej regulaminie). Albo może być kierowana na przykład typu 
panelowego. Wtedy kilka osób przygotowuje swoje głosy w dyskusji i po 
przedstawieniu swoich racji, w dalszej wymianie myśli, mogą ewentualnie wziąć 
udział inni obserwatorzy. Dla lepszej organizacji i prezentacji argumentów                     
i wynikających z ich przyjęcia konsekwencji, można wykorzystać wszelkie sposoby 
prezentacji wizualnej przebiegu procesu myślenia, np.: drzewko decyzyjne czy 
schemat rozwiązań. 
Podczas dyskusji należy pamiętać o pewnych zasadach, tzn.: 
- unikać tzw. wycieczek osobistych, czyli argumentów ad persona; 
- stosować argumenty fair; 
- sprawiedliwie reglamentować szansę zabrania głosu; 
- nie przerywać wypowiedzi innym; 
- zmieniać role w kolejnych ćwiczeniach tak, aby każdy uczeń miał możliwość 
przeżycia określonych doświadczeń; 
      Warto też zwracać uwagę i trenować komunikację z wykorzystaniem mowy ciała. 
Na zakończenie pamiętać o podsumowaniu. 
Nauczyciel sam lub wspólnie z uczniami może opracować listę sytuacji ułatwiających 
lub utrudniających przebieg dyskusji, można opracować punktację i poddać się 
wzajemnej ocenie Bardziej ustrukturalizowanym wariantem dyskusji jest debata . 
Można powiedzieć, że od dyskusji opisywanych powyżej, różni ją to, że może trwać 
dłużej ( nawet kilka dni ), powoływani są sędziowie, którzy punktują niezależne od 
siebie umiejętności i skuteczność przekonywania dyskutantów . Tym samym 
wyłaniany jest zwycięzca indywidualny lub grupowy.Tematem do ćwiczenia sztuki 
dyskutowania może być problem prawdziwy lub absurdalny.Tematy mogą być 



losowane, mogą odzwierciedlać faktyczne poglądy mówcy lub też nie ( wtedy mówca 
wchodzi w rolę „ przeciwnika własnych racji ‘‘).Czas przemówienia określamy na kilka 
minut. W ten sposób uczymy się także dyscypliny wypowiedzi oraz ćwiczona jest 
umiejętność publicznego występowania. 

 

B U R Z A   M Ó Z G Ó W 
 
Znana też jako metoda Osborne’a, Brain Storming, czy fabryka pomysłów. 
Można ją wykorzystać na kilka sposobów. Oto kilka możliwości:  
 
1) Zabawa wyobraźni i pomysłowości, jako działanie rozwijające myślenie sam           

o sobie lub dla rozgrzewki mentalnej przed innym zadaniem. Przez określony 
czas do postawionych zadań wymyślane są i spisywane wszystkie pomysły, 
nawet te najbardziej absurdalne np. wymień jak najwięcej zastosowań spinacza 
biurowego.Należy pamiętać, że nie wolno krytykować pomysłów innych, każdy 
ma prawo podać swój pomysł. Zadanie to można realizować w całej grupie,            
w grupach podzielonych, w parach. 

 
2) Skojarzenia rozgrzewkowe, jako narzędzie ustanawiania obszarów wspólnych 

znaczeń.Np. wymień 12 skojarzeń, jakie ci przychodzą do głowy, kiedy słyszysz      
„ hasło ‘’ – sport.Następnie w parach, porównuje się liczbę skojarzeń takich 
samych. Można dalej poszukiwać wspólnych skojarzeń, aż do uzyskania wyniku 
dla całej klasy.  

 
3) Rozwiązywanie problemów. 
   Metoda rozwiązywania problemów, o której będziemy teraz mówić nazywa się 
  „Każdy wygrywa‘’ albo „Nikt nie przegrywa‘’. W tej metodzie nie ma przegranych.  
    Wszyscy wspólnie pracują nad problemem dotąd, aż razem uznają, że  
    rozwiązanie jest do przyjęcia i akceptacji. 
    Praca tą metodą polega na przejściu przez 6 etapów: 

 * Etap 1. Zdefiniowanie problemu. Każda z osób biorących udział w sesji ma prawo 
powiedzieć: jak widzi i rozumie ten problem, i co czuje w związku z tym. Co o tym 
myśli? Problem należy określić w sposób bardzo konkretny. 
 

    * Etap 2. „ Burza mózgów ‘’, czyli etap poszukiwania rozwiązań. Rozwiązania  
    mogą być bardzo różne. Praktyczne i niepraktyczne, pomysły fantastyczne,   
    nierealne, kompletnie wariackie. Po prostu wszystkie, jakie przychodzą do głowy.  
    Obowiązują 3 zasady: każdy podaje przynajmniej jeden pomysł, nikt nie  
    komentuje niczyjego pomysłu, wszystkie rozwiązania są zapisywane. 
 
    * Etap 3. Ocena i dyskusja rozwiązań. Lista rozwiązań jest odczytywana.  
    Wykreślone zostają te rozwiązania, które są kompletnie nierealne i niepraktyczne. 
  

*Etap 4. Wybór rozwiązania. Szukamy rozwiązania, które akceptują wszystkie 
osoby.Jeżeli takiego nie ma, trzeba wrócić do etapu nr 2 i pomyśleć nad innymi 
możliwościami. 
 
* Etap 5. Decyzja o wprowadzeniu wybranego rozwiązania w życie. Na tym etapie 
trzeba sobie odpowiedzieć na dwa pytania:, Co jest potrzebne, aby przyjęte 
rozwiązania wprowadzić w życie? Kto, jak i co robi w związku z tym?  



    Punkty należy omówić konkretnie i szczegółowo i ustalić czas próby ( np. robimy    
    tak przez 2 tygodnie i zobaczymy jak będzie. 
 
*Etap 6. Działanie zgodne z przyjętym planem i sprawdzanie, jak przyjęte    
  rozwiązanie działa w praktyce. Na tym etapie należy spotkać się po ustalonym  
  czasie i pogadać, jak to rozwiązanie funkcjonuje w codziennym życiu. Czy    
  wszyscy są zadowoleni? Czy pojawiły się jakieś nowe sprawy w związku z tym?  
  Czy wszystko jest w porządku? Jest to czas refleksji i dalszej ewentualnej obróbki   
  odpowiednich rozwiązań. Jest to bardzo dobra metoda dla rozwiązywania 
  problemów o charakterze wychowawczym. W tej metodzie wszyscy się uczą być   
  odpowiedzialnymi za siebie  

 
 

M E T O D Y  A  K T Y W N O Ś C I   K R E A T Y W N E J   
 
1.Kreatywne pisanie... 
* list do bohatera literackiego, zmiana zakończenia książki, scenariusz filmu             
pt. „ Szczęśliwe dzieci ‘’, opis świata bez prądu ( lub 300 lat temu), przewodnik dla 
wybierających się w czasie po epoce kamienia łupanego, wywiad z bohaterem..., 
wywiad z sobą samym, pisanie tekstów na określoną liczbę słów, w określonej 
konwencji, zawierające tylko słowa rozpoczynające się od liter a, b, c...., 
rozpoczynające się lub kończące danym słowem /  
zdaniem, streszczenia w telegraficznym skrócie lub teksty reklamowe, definicje pojęć  
( np., co to jest miłość?), ogłoszenia matrymonialne, limeryki, badanie słów, ( co to 
znaczy z znienacka ) lub interpretacja metafor ( np. kłamie jak z nut). Pisanie tekstów 
z wykorzystaniem symboli obrazkowych. 
*...plus na prowokacyjne tematy ! Pisanie definicji słów „ dziwacznych ‘’, np., co to 
jest Pufi. Opisz i narysuj „ Batinka i Werenadę ‘’. Co oni lubią, gdzie żyją, jak 
spędzają niedzielę? 
 
2. Kreatywne działanie, akcje, projekty, instalacje, happeningi. 
* Akcje tematyczne lub kolorowe, przemeblowywanie klasy lub szkoły, aby była 
przyjazna ludziom lub przygotowanie gazetki okolicznościowej. Uruchomienie 
działalności Klubu Miłośników Rzeczy Dziwnych i Niezwykłych lub Towarzystwa 
Pozytywnego Myślenia. Dzień Zbieraczy Wszystkiego. Komiks, plakat lub mural ( 
mega – plakat) realizowany przez wszystkich uczniów w szkole, miejsce na hasła, 
rysunki, grafitti – na pewien temat lub tworzony spontanicznie. 
* Akcja paradoksalna „ Świat według reklam ‘’ ( oblepiamy mury sali gimnastycznej 
lub korytarza plakatami z reklamowymi sloganami z prasy, radia i telewizji). Działanie 
„ Wykreślamy z gazet wszystkie złe informacje ‘’ ( informacje o tragediach, pożarach, 
morderstwach....zostają zamalowane na czarno . 
Działania te mogą zostać zaplanowane na jedną godzinę lekcyjną, cały dzień, 
tydzień lub powtarzać się, co jakiś czas. 
Działania te mogą dotyczyć uczniów jednej klasy, uczniów i nauczycieli całej szkoły, 
mogą wychodzić poza szkołę – i być realizowane w czasie „ zielonej szkoły ‘‘, z inną 
szkołą. W skali lokalnej, krajowej lub światowej. 
 
 
 
 



3. Kreatywne działania – inaczej. Kreatywność ciała. 
    Ćwiczenia i zabawy doskonalące ekspresję języka ciała jako środka wyrazu  
    stanów emocjonalnych i porozumiewania się, tzw. elokwencję ciała.  
    Ćwiczenia te są świetną rozgrzewką dla innej metody – dramy. 
    Oto kilka przykładów ćwiczeń z zakresu sztuki ekspresji. 
 * Marsze fabularne – grupa zachowuje się zgodnie z podaną instrukcją np. idziecie  
     pod górę. 
 * Interpretacje proste – uczniowie poruszają się w rytm np. muzyki góralskiej ; 
    uczniowie przybierają postawy i mimikę zgodnie z instrukcją np. czuję złość. 
 * Interpretacje złożone – np. pokaż jak ktoś nieśmiały zamienia się w pewnego  
    siebie człowieka. 
 * Kalambury – pokazywanie słów, tak, aby grupa odgadła znaczenie hasła. 
 * Ciało jako tworzywo – ćwiczenie może być realizowane indywidualnie 
    ( zamień się w  szczypiorek ) lub w całej grupie ( jesteście ogrodem) .  
 4. Kreatywne mówienie. 
     Ćwiczenia i zabawy rozwijające ekspresję werbalną, świadome mówienie,  
     słów. Przygotowywanie przemówień, parodiowanie, rozmowy z UFO ... 
 5. Kreatywne myślenie. 
     Np. rozwiązywanie określonego problemu, ( dlaczego język jest jednym z  
     najniebezpieczniejszych narzędzi posiadanych przez człowieka ? ) lub    
     rozwiązanie problemów z zastosowaniem narzędzi myślenia opracowanych przez            
     Edwarda de Bono . 
 
 

A N A L I Z A   P R Z Y P A D K U  
 
Metoda interpretacji określonych zdarzeń, rzeczywistych bądź opracowanych na 
użytek określonego problemu. Dobrze zrealizowana uczy, że nigdy nie ma jednego 
dobrego rozwiązania, że świat jest dość złożony, a życie pisze nieoczekiwane 
scenariusze.  
Pochopne wydane sądy mogą okazać się nieprawdziwe, krzywdzące, a czasem 
wręcz kompromitujące. Metodę można wykorzystywać w kilku wariantach. 
1) Uczniowie otrzymują opis przypadku lub wcześniej czytają odpowiedni materiał 

(np. skarga złożona do rzecznika praw ucznia ) . Po odpowiednim czasie 
przeznaczonym na zapoznanie się z materiałem – komentują w zależności od 
postawionego problemu:, kto ponosi odpowiedzialność za dany stan rzeczy? co 
spowodowało, że obraz sytuacji jest właśnie taki ? dlaczego ktoś postąpił w ten 
właśnie sposób? co można zrobić? 

2) Uczniowie otrzymują część opisu przypadku ( bez zakończenia), komentują jak 
wyżej.Na zakończenie – czytamy prawdziwe zakończenie: np. opis działań 
podjętych przez rzecznika praw ucznia. 

3) W niektórych przypadkach ( zwłaszcza dotyczących spraw wychowawczych, 
      relacji z kolegami, z rodzicami, z nauczycielami), efektem pracy może być 
      opracowanie planu działania, recepty ... Wykorzystujemy wywiady z gwiazdami 
      muzycznymi, sportowymi, aktorami, modelkami ( zwłaszcza te wartościowe, 
      gdzie mówią o swojej pracy, przygotowaniach, poświęceniach, blaskach 
      i cieniach  gwiazdorstwa). Mogą też to być wywiady lub relacje osób żyjących          
      z określonymi problemami ( np. osoby samotne, odrzucone przez swoją klasę,  
      chore   na anoreksje, bezdomne, na „ gigancie ‘‘). 
   



   Analizowane przypadki mogą być podobne do problemów występujących w klasie, 
   wtedy stają się pretekstem do głębokiej refleksji i – być może, rozwiązania  
   określonych  trudności . 
4) Metodę Analizy Przypadków można wykorzystać do analizy kreatywnej. 
    Wtedy zadanie brzmi:, jakie jest najlepsze z możliwych rozwiązanie tej sytuacji? 
     Przypadki zaś można potraktować jako preteksty do odegrania ról lub dramy. 
 

O D G R Y W A N I E   R Ó L 
 
              W życiu codziennym funkcjonujemy w kilkudziesięciu rolach, często nie 
zdając sobie z tego w pełni sprawy. Daną rolę wywołują określone cechy sytuacji: 
miejsca, osoby.Rolę cechują określone zachowania, wartości, reguły i przepisy jak      
w danej sytuacji należy się poruszać. Oto kilka możliwych ról: człowiek, kobieta, 
rodzic, matka, córka, sąsiadka, koleżanka, kochanka, trenerka, miłośniczka kwiatów, 
wielbicielka muzyki poważnej  itd. Każda z tych ról dotyczy nieco innych obszarów 
życia. W każdej z tych ról zachowanie jest nieco inne, są zaangażowane nieco inne 
lub całkiem odmienne, wartości.Zatem poznanie człowieka w pełni jest możliwe 
wtedy, gdy będziemy posiadać pełny obraz jego funkcjonowania, co w zasadzie nie 
jest prawie możliwe. 
 
Odgrywanie ról spełnia, co najmniej dwa ważne zadania:  
1) odgrywanie ról z własnego życia pozwala lepiej zrozumieć swoje zachowanie, 
intencje, priorytetowe wartości i nastawienia; gra ta umożliwia badanie osobistego 
doświadczenia, samowiedzy, poprzez obejrzenie siebie w sytuacji życiowej. Możemy, 
zatem przyglądać się jak wygląda komunikacja, mowa ciała, z jakim startujemy 
nastawieniem ...  
 
2) odgrywanie ról innych – postaci rzeczywistych, historycznych, symbolicznych, 
wymyślonych ... pozwala z kolei lepiej poznać świat widziany i odczuwany                    
z perspektywy kogoś drugiego; 
 
3) szczególnie interesujące jest odgrywanie ról w konwencji „ jak gdyby ... się było 
tym a tym, posiadało takie a takie cechy charakteru ‘‘, ( czyli ćwiczenie pozytywnych 
stanów rzeczy!). Konwencja ta pozwala na ćwiczenie pewnych sprawności w 
bezpiecznych  warunkach. W efekcie jest to ćwiczenie konkretnych umiejętności 
życiowych. Zabawę w „ jak gdyby ‘’ można wykorzystać do treningu zachowań 
asertywnych, doskonalenia efektywnej komunikacji itp. 
Wchodzenie w role pozwala wniknąć do świata drugiego człowieka, zrozumieć jego 
intencje, znaczenia, wartości, przeżycia. Może to stać się ważnym doświadczeniem 
dla zmiany zachowania: przekonań, stereotypów.  
 
 
 

D R A M A  
 
         Twórcą systemu wychowania dzieci i młodzieży opartego na dramie jest Brian 
Way. Drama polega na improwizacji angażującej ruch i gest, mowę, myśli i emocje.  
Rola pedagoga ogranicza się do inspirowania treści improwizacji oraz dyskretnej i 
życzliwej pomocy w budowaniu przez uczniów poczucia własnej odrębności, wiary      
w siebie i harmonii współistnienia z otoczeniem. 



Przestrzeń psychoterapii, zagadnień wychowawczych, psychoedukacji, edukacji 
etycznej i moralnej jest pierwszym obszarem zastosowania dramy. 
Jako metoda pedagogiczna, drama może ( i jest ) wykorzystywana dla realizacji 
tematów z nieomal wszystkich przedmiotów szkolnych ( na języku polskim, językach 
obcych, historii, geografii... ) . Istotą dramy jest konflikt.  
Drama umożliwia przeżycie określonych problemów, poszukiwanie własnych 
rozwiązań i dokonywanie wyborów. Umożliwia także ewentualną korektę zachowania 
( powrót, powtórkę - co w życiu się raczej nie zdarza! ).  
Ale też umożliwia zmianę interpretacji oceny określonej przeżytej kiedyś sytuacji, 
zmianę doświadczenia, co ma ogromne znaczenie życiowe ! 
W wyniku działań dramowych obserwuje się znaczne przyspieszenie dojrzewania 
dzieci w aspekcie emocjonalnym, intelektualnym i społecznym. 
                Dla nauczyciela najważniejszymi warunkami niezbędnymi dla korzystania z 
tej metody jest znajomość celów i zasad pracy oraz autentyczne zainteresowanie 
dziećmi i ich światem. Bardzo niebezpieczna dla przebiegu dramy jest skłonność do 
pouczania lub krytykowania ( ironicznego komentowania ) przeżyć uczniów. 
Drama uczy najważniejszej sprawy w edukacji dorastającego człowieka: 
samowiedzy, rozumienia siebie i innych na poziomie emocji i uczuć. 
Drama rozwija wyobraźnię i inteligencję inter – i intrapsychiczną. 
Najważniejszą fazą pracy dramą jest zaproszenie do wniknięcia w świat swoich 
emocji, myśli, wrażeń. 
 

S Y M U L A C J E  
 
Symulacja to inaczej naśladowanie rzeczywistości; odegranie zestawu ról, zgodnie      
z ich realizacją w prawdziwym świecie. Jest to duża zabawa „ na niby ’’służąca do 
ćwiczenia reakcji. Symulacje – te najbardziej znane, wykorzystywane są dla 
ćwiczenia żołnierzy w wojsku ( „ gry wojenne ‘‘), przedstawicieli biznesu ( ćwiczone 
są rozmowy z klientami, techniki sprzedaży), treningu pilotów, kosmonautów itd.  
Ideą symulacji jest doskonalenie życiowych konkretnych umiejętności oraz uczenie 
się na błędach popełnianych w bezpiecznej sytuacji ćwiczeniowej. Zaś w efekcie – 
transfer wiedzy, umiejętności i sprawności. 
Wstępem do symulacji jest przygotowanie uczniów do poczucia klimatu danej 
sytuacji w rzeczywistości; poznanie relacji i zasad określających tę sytuację; 
typowych zachowań ludzi, klientów ( opisów ról). Sytuacje powinny być wybierane 
odpowiednio do doświadczenia życiowego uczniów i mieć wymiar praktyczny.  
Dobrze dobrane tematy uczą umiejętności życiowych, operacyjnych, sprawności         
w efektywnej komunikacji, zaradności, śmiałości.  
Każda symulacja – wymaga również podsumowania zebranego doświadczenia.  
Oto kilka pytań testujących emocje, wrażenia i opinie:  
* co to był za problem? 
* czy był on dla ciebie łatwy czy trudny?  
* co myślałeś, co czułeś, kiedy...?  
* co może być jeszcze problemem?  
* co można było pominąć? 
* jak inaczej można było się zachować?  
 
 
 
 



KARTY  DYDAKTYCZNE 
 
                Jest to metoda umożliwiająca pełną indywidualizację nauczania, 
dostosowanie tempa pracy i stopień trudności do możliwości dziecka. Jest bardzo 
efektywna, ale jednocześnie bardzo trudna z powodów technicznych. Wymaga, 
bowiem zaprojektowania całego programu czy określonego działu tematycznego w 
moduły problemowe. Moduły opracowane są na osobnych kartach ( formatu A - 4 lub 
A - 5), na których znajduje się informacja o temacie, odpowiednie streszczenie –           
„ dawka ‘’ wiedzy, przykłady oraz zadania do samodzielnego opracowania przez 
ucznia. Nauczyciel chodzi od ucznia do ucznia i pomaga, wyjaśnia, zachęca, – jeżeli 
zachodzi taka potrzeba. W tym systemie nie ma miejsca na wykłady centralne. 
Metoda ta umożliwia uczniowi wybór poziomu modułu.  
Inna wersja kart dydaktycznych to karty ewaluacyjne, weryfikujące przyrost 
określonej wiedzy i sprawności np. na dany etap nauczania czy semestr.  
 
             Jest to informacja dla ucznia ( i rodziców), jakimi umiejętnościami i na jakim 
poziomie powinien się wykazać w określonym okresie „ rozliczeniowym ‘‘, aby 
uzyskać odpowiednie zaliczenie ( na dany stopień) i promocję do następnej klasy.  
Taką kartę uczeń ( i rodzice) powinni otrzymać na początku roku szkolnego i nowego 
semestru. 
 

MAPY  MENTALNE 
 
Jest to metoda wizualnego opracowywania problemów – z wykorzystaniem 
rysunków, obrazków, zdjęć, wycinków, symboli, ideogramów lub słów, krótkich 
dynamicznych zwrotów, haseł.  
W postaci mapy mentalnej można rozwiązywać następujące zagadnienia: 
* narysowanie z pamięci swojego własnego obrazka szkoły ( każdy inaczej  
  zapamiętuje szczegóły otoczenia); 
* opracowanie tematów typu zestawienia, np. „ Ja, jaki jestem – Ja, jakim chciałbym 
 Być ‘’;  
* rozpracowanie hasła wywoławczego np. „ Ja’’; 
* rozpracowanie problemu w sposób syntetyczny, np. Średniowiecze; 
* opracowanie rozwiązania jakiegoś problemu – np. przed napisaniem wypracowania 
   lub przygotowaniem przemówienia; 
* i wiele, wiele innych; 
           Mapy mentalne ilustrują spiralność i złożoność naszego myślenia                         
i symultanicznego dziania się spraw i problemów. Punktem startowym jest dowolny, 
złożony problem. 
 

LINIE  CZASU 
 
Jest to metoda – wizualnego przedstawienia problemu. Sprawy ukazuje w wymiarze 
linearnym, pokazuje sensu stricte następstwo czasu i jest odpowiednia w pracy z 
problemami, które dadzą się przedstawić chronologicznie. Na przykład: 
* praca pt. „ Każdy ma swoją opowieść ‘’ ; ( dzieci przedstawiają historię swego życia   
  na długich paskach papieru); 
* praca pt. „ Moja przyszłość ‘’ ;  ( z wykorzystaniem ilustracji z gazet); 
 



* praca na temat „ Wynalazków cywilizacyjnych ‘’ ( z wykorzystaniem fiszek); 
 

WIZUALIZACJA  
 
             Wizualizacja to metoda wykorzystująca naturalne umiejętności kreowania w 
myślach obrazów rozmaitych stanów rzeczy. To trening wyobraźni i praca na 
wyobrażeniach stanów przeszłych, aktualnych i przyszłych – dla ich lepszego 
pamięciowego opracowania lub dokonywania nowych interpretacji i rekonstrukcji 
doświadczenia.  
Można, zatem stwierdzić, iż jest to metaumiejętność uczenia się!  
1. Wizualizacja jest techniką lepszego zapamiętywania, budowania systemów  
    skojarzeń . 
 
2. Wizualizacja jest techniką wprowadzania w dobry, przyjemny nastrój. 
    Jest techniką „ nastrajania ‘‘. Można ją wykorzystać do ćwiczeń relaksacyjnych  
    ( medyta – cje ) – potraktowanych jako działanie niezależne, albo do    
    wprowadzenia uczniów w dobry, pełen wiary w siebie nastrój i rozgrzewkę 
  mentalną np. przed klasówką . 
    
3. Wizualizacja jest techniką widzenia pozytywnych stanów rzeczy w sposób 
    kompleksowy. Jest techniką „ kreowania pozytywnych wizji ‘‘. 
  
4. Wizualizacja jest techniką widzenia zmian i potrzeb, czyli konsekwencji       
    wynikających z  realizacji pewnego stanu rzeczy. Jest techniką „ ewaluacji wizji ‘‘. 
 
5. Wizualizacja jest techniką dokonywania zmian ( poprzez kreowanie mentalnych 
    ścieżek).Jest techniką „ pozytywnego działania ‘‘, wybierania najlepszych   
     rozwiązań i trzymania  „ w głowie ‘’ swojego celu!  
 
    Wizualizacja i pozytywna narracja to bardzo szczególna metoda dokonywania 
kreatywnych zmian, uczy odpowiedzialności za swój los, zdrowie, szczęście, poprzez 
subiektywne doświadczenie. 
 
Aby wizualizacja się realizowała potrzebne są 3 elementy: 
* życzenie ( pragnienie ) – czy dość dokładnie wyobrażasz sobie, czego pragniesz ? 
* wiara w realizację – czy wierzysz w realizację tego, czego chcesz? Czy twoją   
   wiarę? „ zatruwa ‘’ zwątpienie i autokrytyka ( ja mam taki być, to niemożliwe, to z  
   innej bajki ) ;  
* akceptacja celu ( zrealizowania naszego pragnienia ) – czy wyrażasz zgodę na 
   zmiany, które są konsekwencją realizacji oczekiwanego stanu, czy wytrzymasz to 
   psychicznie, czy nie zrujnuje to twojego systemu wartości; 
 

PRACA  W  GRUPACH 
 
Praca w grupach jest konwencją bardzo cenną: 
* uczy kooperacji, respektowania przyjętych zasad i dyscypliny, umożliwia  
  doświadczenie współzależności i współodpowiedzialności wypowiadania 
 
* pozwala na doskonalenie kompetencji komunikacyjnych ( zabierania głosu, 
   swoich myśli, respektu dla zdania innych, rozwiązywania problemów, słuchania 



     innych); 
  * ułatwia aktywizację wszystkich uczniów, ( co jest szczególnie ważne dla dzieci 
     nieśmiałych lub pracujących wolniej);  
  * działa wzajemnie inspirująco, ( co ma miejsce podczas dzielenia się swoimi  
     pomysłami, doświadczeniami). 
 
Jak dzielić na grupy? 
            Najlepiej pracują grupy kilkuosobowe ( 4, 5 – osobowe), mieszane pod 
względem płci. Grupy powinny być dobierane według zasady zmienności. 
W ramach grupy uczniowie mogą mieć do wykonania: takie same zadania dla 
wszystkich grup, zadania odmienne lub zadania względem siebie etapowe. 
Każdy uczeń powinien mieć szansę doświadczenia działania w każdej z ról. 
Technika „ kuli śnieżnej ‘’polega na przechodzeniu od pracy indywidualnej do pracy w 
całej grupie- umożliwia nabywanie doświadczeń poszukiwania wspólnych znaczeń        
i uzgadniania wspólnego stanowiska. 
Technika „ stolików zadaniowych ‘’- polega na podziale klasy na grupy; jedna osoba 
zostaje liderem, którego zadaniem jest prezentacja ustalonych w czasie pracy 
rozwiązań. 
Technika grup zadaniowych, wykorzystywana jest przy realizacji zadań bardziej 
skomplikowanych, wymagających zaplanowania, rozłożonych w czasie, – kiedy 
zakończenie jednego etapu, decyduje o rozpoczęciu etapu następnego. 
 

METODA  PROJEKTÓW 
 
             Metoda projektów polega na samodzielnym zrealizowaniu przez uczniów 
zadania przygotowanego i koordynowanego przez nauczyciela. Uczniowie 
zdobywają informacje o zagadnieniu, opracowują je, a następnie prezentują 
zagadnienie w dowolnej formie ( pisemnej, graficznej, ustnej, np. przemówienie, 
recytacja, inscenizacja itp.). 
Metoda projektów pozwala skutecznie rozwijać następujące umiejętności uczniów:  
- formułowanie problemu, 
- korzystanie z różnych źródeł informacji, 
- krytyczna ocena wiarygodności informacji, 
- przygotowanie i praktykowanie wystąpień publicznych, 
- współpraca z innymi w grupie, 
- ocenianie swojej pracy. 
 
 
 
Sposób przeprowadzenia zajęć metodą projektów: 
 
- Określenie z uczniami tematu projektu. 
- Wyjaśnienie przygotowanej wcześniej instrukcji do projektu. 
  Instrukcja powinna zawierać następujące elementy: 
  Temat projektu i jego cele;   Zadania, jakie mają wykonać uczniowie. 
  Źródła, które powinni wykorzystać. 
  Termin prezentacji. 
  Możliwe sposoby prezentacji projektu i czas. 
  Kryteria oceny projektu. 
- Realizacja projektu zgodnie z kolejnością zadań i z harmonogramem wynikającym   



  z  instrukcji. 
- Ocena projektu zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami. 
- Omówienie realizacji projektu z punktu widzenia celów, jakie miał osiągnąć. 
 
 
 

WNIOSKI: 

 
 
       Szkoła powinna wprowadzać i przygotowywać do tej najaktywniejszej formy 
uczenia się, jaką jest samokształcenie i samorealizacja, autokreacja, a więc ten 
kierunek aktywizacji ucznia wydaje się szczególnie ważny.  
Życzyć sobie należy maksymalnej korzyści z aktywizowania uczniów i nauczycieli 
tak, aby nie przesadzać i aby nie chodziło tutaj o działania pozorne, polegające na 
wykonywaniu wielu niepotrzebnych ruchów. Przecież uczeń biegający po klasie jest 
bardzo „aktywny”. Nauczyciel może nawet za nim nadążyć, ale nie o taką aktywność 
przecież idzie. Aktywizowanie to również nie pociąganie za sznurki marionetek przez 
lalkarza. Niestety w praktyce bywa różnie. 
Zdarzają się również uczniowie, którzy z radością wracają ze zbyt „aktywnej” szkoły 
do tradycyjnego słuchania nauk dorosłych i czytania książek, czyli przyjmowania 
różnych przekazów. Tym bardziej, że w aktywizowaniu czasem zapomina się               
o celach i sprawdzaniu ich osiągnięcia, zmniejsza się bezpieczeństwo i szanse 
dojścia do..., no właśnie, gdzie powinno dążyć nauczanie przez doświadczenie. 
      Powyższe rozważania mogą wydać się nieco przekorne wobec obowiązującego 
trendu na aktywizację. Ale czasem i takie refleksje są potrzebne, nawet dla 
podniesienia rangi i jeszcze pełniejszej akceptacji takiego postępowania. Może są 
nieco pesymistyczne, ale będąc najbardziej za, po prostu pamiętajmy                            
o niebezpieczeństwach wszelkiej skrajności. 
W ten sposób obie strategie uczenia – konwencjonalna i doświadczalna, znajdą 
należne im miejsce w szkole. Niewątpliwie z korzyścią dla wszystkich 
zainteresowanych. 
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