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Opis wybranych metod stosowanych podczas warsztatów. 

 

I. Metoda „wcu”, czyli co wiem, czego chcę się nauczyć i co umiem – źródło: 

M.Harmin, „Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki?”, Warszawa 2005, 

str. 169 

Metoda polega na odwoływaniu się do dotychczasowej wiedzy uczniów, przed przejściem do 

nowego zagadnienia. Na szkoleniu metoda została zastosowana do zebrania oczekiwań. 

Najpierw uczestnicy zastanawiali się, co już wiedzą o motywowaniu uczniów do nauki. 

Trener zapisywał informacje na plakacie w tabelce: 

Co wiem o motywowaniu uczniów do nauki? Czego chcę się dowiedzieć? 

  

 

Następnie uczestnicy zastanawiali się czego, chcą się dowiedzieć. Podobnie na lekcji: 

nauczyciel zapisuje, co uczniowie wiedza już na dany temat, a następnie czego chcą się 

dowiedzieć, czego są ciekawi. Jeśli pada mało pytań w drugiej części, to nauczyciel może 

sugerować pytania, np. A może jesteście ciekawi, jak….?, Może interesuje was, skąd…? 

Podczas omawiania tematu dobrze jest uwzględnić pytania uczniów, ale nie może to 

ograniczać lekcji do odpowiedzi na pytania, należy realizować zaplanowany temat. Na 

zakończenie lekcji, uczniowie odpowiadają na pytania (dobrze, aby te odpowiedzi 

zanotowali), np.: 

1) Czy jest coś, czego na początku byliście pewni, a po pogłębieniu tematu okazało się 

niezupełnie prawdziwe? 

2) Czy dowiedzieliście się czegoś zupełnie nowego? 

3) Czy macie jeszcze jakieś pytania? Uczniowie najpierw omawiają pytania w parach, a 

później ewentualnie zgłaszają nauczycielowi. 

Metoda zastosowana do odpowiednich tematów, daje dobre efekty. Wzrasta zaangażowanie, 

samodzielność, chęć współpracy, stwarza się uczniom możliwość uczestnictwa w planowaniu 

lekcji. 

II. Metoda „wysłuchaj i zapisz” – źródło: M.Harmin, „Duch klasy. Jak 

motywować uczniów do nauki?”, Warszawa 2005, str. 43 

Metoda stosowana, jeśli nauczyciel chce zapoznać uczniów z nowym materiałem stosując 

wykład. Nauczyciel mówi do uczniów: dopóki będę omawiać temat proszę nic nie pisać i 

uważnie słuchać. Po 3-4 minutach będzie 1 minuta przerwy na pisanie. Możecie zapisać 

podsumowanie tego, co usłyszeliście, pytania, które się wam nasunęły, wasze przemyślenia 

lub jeszcze coś innego związanego z tematem. 

Nauczyciele nie powinien przedłużać czasu wykładu. Przy dłuższym czasie niż 3-4 minuty 

uczniowie nie utrzymują uwagi. Nauczyciel może wzbogacić wykład różnymi materiałami 

pomocniczymi, np. planszami, prezentacją itp. Można też rozdać uczniom karty pracy, gdzie 
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będą wypisane hasłowo główne zagadnienia wykładu z miejscem obok na notatki ucznia. 

Metody nie należy stosować zbyt często i nie wykład nie powinien obejmować długich 

fragmentów materiału. Po koniec lekcji można poprosić uczniów o przeczytanie przemyśleń, 

czy pytań, które zapisali. 

III. Metoda „ test – powtórka” – źródło: M.Harmin, „Duch klasy. Jak motywować 

uczniów do nauki?”, Warszawa 2005, str. 49 

Metodę można stosować codziennie w celu przypomnienia już znanego materiału oraz 

wyjaśnienia przy tej okazji wątpliwości albo jako wprowadzenie do nowego tematu.  

Nauczyciel zapisuje na tablicy pytanie (albo zadaje je ustnie) Uczniowie piszą indywidualnie 

odpowiedź. W tym czasie nauczyciel pisze poprawną odpowiedź na tablicy. Po kilku 

pytaniach zamkniętych, kiedy uczniowie wejdą w rytm odpowiedzi, można przejść do pytań 

otwartych. Ważne w tej metodzie jest wyjaśnienie uczniom, że po usłyszeniu pytania nikt nie 

może podawać głośno odpowiedzi, że pytania służą samoocenie, nauczyciel nie będzie 

stawiał stopni. Po pewnym czasie uczniowie przekonają się do takiej formy sprawdzania 

swojej wiedzy. 

IV. Metoda „Czym się różnią?” – źródło: M.Harmin, „Duch klasy. Jak motywować 

uczniów do nauki?”, Warszawa 2005, str. 154 

Ćwiczenie uczy spostrzegawczości i umiejętności różnicowania. Ćwiczenie polega na 

znajdowaniu różnic pomiędzy dwoma lub trzema obiektami.  

Np. na czym polega różnica między: 

 Mickiewiczem i panem Twardowskim 

 kwadratem i prostokątem 

 gotowaniem i pieczeniem 

 sprytem i inteligencją 

 kapitalizmem i wolnym rynkiem 

 procentem i promilem 

V. Metoda „Na czym polega podobieństwo?” – źródło: M.Harmin, „Duch klasy. 

Jak motywować uczniów do nauki?”, Warszawa 2005, str. 155 

Ćwiczenie uczy spostrzegawczości i umiejętności różnicowania. Ćwiczenie polega na 

wskazywaniu tych elementów i cech, które są w obiektach takie same.  

Można zacząć od prostych przykładów, np.  

 bank i skarbonka,  

 podmiot i orzeczenie.  

Istotnym utrudnieniem będzie dobranie takich elementów, które są do siebie bardzo 

niepodobne, np.  

 litr i butelka 

 erozja skał i dzielenie liczb 

 kapitalizacja odsetek i prąd elektryczny 

Obydwa ćwiczenia można stosować, jako zadania na dobry początek.  
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VI. Metoda „ Zadanie na dobry początek” – źródło: M.Harmin, „Duch klasy. Jak 

motywować uczniów do nauki?”, Warszawa 2005, str. 87 

Uczniowie otrzymują zadanie natychmiast po wejściu do klasy. Ćwiczenie angażuje uczniów 

od początku lekcji. Nauczyciel przygotowuje wcześniej 1 – 2 zadania. Może być to zadanie 

testowe, pytanie, na które uczniowie zapisują w zeszytach krótką odpowiedź. 

VII. Metoda JIGSAW (z ang. układanka) – źródło materiały Fundacji Centrum 

Edukacji Obywatelskiej 

Metoda JIGSAW jest przykładem uczenia się we współpracy. Ma charakter uniwersalny i 

może być stosowana na różnych przedmiotach. Wykorzystuje się ją wtedy, gdy uczniowie 

mają do przyswojenia pewną partię materiału, którą da się podzielić na spójne fragmenty. 

Stanowią one elementy, jakby puzzle, tworzące całą układankę. Każdy uczeń w klasie ma 

opanować całość wiedzy. Praca na lekcji przebiega w IV etapach. 

Instrukacja: 

I etap  (5 min) 

Dzielimy grupę na tyle zespołów, z ilu  fragmentów składa się materiał do pracy (np. w 

schemacie poniżej materiał podzielony jest na 3 części). Są to zespoły eksperckie. Każdy  

zespół otrzymuje jedną  część materiału do opanowania. Uczestnicy  grup eksperckich 

naradzają się między sobą, porządkują wiedzę i zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej 

nauczyć członków innych grup danej partii materiału. 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 

   

II etap (10 min) 

Uczestnicy  grup eksperckich naradzają się między sobą, porządkują wiedzę i zastanawiają 

się, w jaki sposób najlepiej nauczyć członków innych grup danej partii materiału. 

III etap  (15 min) 

Uczestnicy tworzą nowe grupy składające się z przedstawiciel grup eksperckich. W każdej 

nowej grupie powinno być, co najmniej po jednej osobie z każdej grupy eksperckiej. Etap II 

polega na wzajemnym nauczaniu. Najpierw osoba lub osoby z numerem jeden przekazują 

swoją wiedzę kolegom z nowej grupy, potem osoba druga itd. Każdy członek grupy winien 

opanować całość materiału 
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IV etap  (15 min) 

Ćwiczenie powinno zakończyć się sprawdzianem. Można go zrobić w formie prostej 

kartkówki, którą przygotowuje nauczyciel np. po jednym pytaniu z każdej części materiału, 

lub w formie mini konkursu przygotowanego przez uczniów.  W tym celu uczestnicy 

powracają do grup eksperckich i przygotowują po 2 pytania sprawdzające ze swojej części 

materiału oraz oczekiwane odpowiedzi. Kolejno zadają  pytania członkom pozostałych grup.  

 

Opisana metoda ma wiele zalet. Dzięki niej uczniowie nabywają lub rozwijają szereg cennych 

umiejętności, takich jak np.: 

- czytanie ze zrozumieniem, 

- selekcja informacji, 

- układanie planu, 

- aktywne słuchanie, 

- wypowiadanie się na forum grupy, 

- współdziałanie przy realizacji zadania, 

- rozwiązywanie konfliktów w grupie, 

- pełnienie różnych ról itd 

Metoda JIGSAW kształtuje u uczniów postawy aktywnego zaangażowania w pracę grupy 

oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i pozostałych jej członków. 

Ta metoda - w odróżnieniu od innych technik pracy grupowej - daje szansę każdemu 

uczniowi, a nie tylko nielicznym wybrańcom (liderowi, sprawozdawcy, sekretarzowi). 

Podczas pracy wszyscy uczniowie podnoszą poziom swoich umiejętności - zarówno ci 

najlepsi, przeciętni, jak i najsłabsi. Tym ostatnim grupa zapewnia poczucie bezpieczeństwa - 

chętniej wypowiadają się w kilkuosobowym zespole niż na forum klasy, łatwiej zdobywają 

się na zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości. Lepsi uczniowie mogą się doskonalić, 

wyjaśniając kolegom trudniejsze kwestie. Wszyscy rozwijają się - zgodnie z zasadą, że 

najlepszą metodą uczenia się jest uczenie innych. 

Nauczyciel podczas takich zajęć ma dużo czasu na obserwowanie swoich uczniów przy pracy, 

na co przy tradycyjnym modelu lekcji nie może sobie często pozwolić, będąc zajętym 

przekazywaniem wiedzy. Sporo czasu musi jednak poświęcić na wcześniejsze przygotowanie 

zajęć, dobranie odpowiednich materiałów, dostosowanie ich do poziomu uczniów. Później 

pozostaje jedynie wyjaśnić, na czym będzie polegać ich samodzielna praca. Powinien też 
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czuwać nad porządkiem w klasie i pilnować przestrzegania limitów czasowych, 

przeznaczonych na poszczególne etapy lekcji. 

Do przeprowadzenia tego typu zajęć trzeba odpowiednio przeorganizować układ sali 

lekcyjnej. Każda grupa musi mieć swoje miejsce do pracy. 

Pewnym ograniczeniem w stosowaniu tej metody jest fakt, że liczba uczniów w klasie musi 

mieć określoną wielkość. Ma to być wielokrotność liczby elementów naszej układanki. Tylko 

wtedy każda grupa ma zapewnioną całość treści do przyswojenia. 

Wadą metody jest też jej czasochłonność. Dlatego tak ważne jest staranne przemyślenie 

lekcji, przygotowanie odpowiednich materiałów, aby uczniowie zdołali zakończyć pracę i 

opanować wszystkie treści w ciągu 45 minut. Należy więc przed lekcją zadbać o czynności 

organizacyjne (przestawienie stolików w klasie, podział na grupy itd.), aby potem nie tracić 

na to cennego czasu. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że metoda JIGSAW zasługuje na uwagę ze względu 

na możliwość aktywizacji uczniów i kształcenie cennych umiejętności. Wiele tematów z 

różnych dziedzin wiedzy z pewnością nadaje się do przyswojenia przez uczniów tą właśnie 

metodą. 

 

VIII. Gra dydaktyczna „Kroki” – źródło M. B. Mojski Civis sum! – Jestem 

obywatelem! Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla IV etapu 

edukacyjnego, zakres rozszerzony, ORE 

 

Wszyscy uczestnicy dostają karteczki z rolami, które będą pełnić w czasie trwania gry. 

Ustawiają się w szeregu. Następnie prowadzący czyta kolejno zadania rozpoczynające się od 

słów „Łatwo ci...”: 

 Łatwo ci skończyć dobrą szkołę. 

 Łatwo ci dostać dobrą pracę. 

 Łatwo ci wykupić polisę ubezpieczeniową na życie. 

 Łatwo ci podróżować po świecie. 

 Łatwo ci załatwić sprawę w urzędzie. 

 Łatwo ci przejść przez miasto bez zaczepek. 

 Łatwo ci przejść przez miasto i nie być zatrzymanym przez policjanta bez ważnego 

powodu. 

 Łatwo ci bez skrępowania wejść do kawiarni. 

 Łatwo ci żyć niezależnie, według zasad, które ci odpowiadają. 

 Łatwo dostaniesz kredyt w banku. 

 Łatwo możesz wchodzić do ekskluzywnych sklepów. 

 Łatwo ci zamieszkać w domu, który sobie wymarzyłeś. 

 Łatwo ci uzyskać w szpitalu odpowiednią opiekę medyczną. 

 Łatwo ci wchodzić w bliskie związki emocjonalne. 

Jeżeli ktoś z biorących udział stwierdzi, że perspektywy jego roli zgadza się z danym 
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stwierdzeniem, robi krok naprzód. Zwykle po ćwiczeniu niektóre osoby są blisko startu, a 

niektóre w znacznym oddaleniu. Uczestnicy dyskutują o przyczynach takiego ustawienia – 

barierach społecznych, które napotykają różni ludzie w codziennym życiu, dyskryminacji, ale 

również czynnikach osobowościowych, które wpływają na sukces bądź porażkę. 

Karty ról do gry „Kroki” 

 

Nazywam się Karolina.  Mam 40 lat i wyższe wykształcenie. Jestem singielką. 

Pracuję jako księgowa. 

Nazywam się Ngwane. Mam 30 lat. Jestem czarnoskóry. Przyjechałem z 

Somalii. Pracuję na budowie. 

Nazywam się Marek. Mam 85 lat i żyję samotnie. Jestem wdowcem. 

Nazywam się Asłan. Mam 25 lat i dwa miesiące temu przyjechałem z 

Czeczenii. Mam wykształcenie podstawowe. 

Nazywam się Wanda. Mam średnie wykształcenie, 37 lat i samotnie 

wychowuję trójkę dzieci. Nie pracuję. 

Nazywam się Marcin. Mam 41 lat, wyższe wykształcenie. Często dopadają 

mnie stany depresyjne. Dwa razy byłem leczony w szpitalu psychiatrycznym. 

Nazywam się Grzegorz. Mam 30 lat, pracuję jako informatyk. Jestem gejem. 

Nazywam się Marta. Mam 21 lat i jestem studentką. Jestem głuchoniema, 

rozumiem tylko język migowy (również w tym ćwiczeniu!) 

Nazywam się Sylwia. Mam 32 lata. Jestem zamężna, nie mam dzieci. 

Prowadzę własną firmę. 

Nazywam się Andrzej. Mam 28 lat i jestem recepcjonistą. Jeżdżę na wózku 

inwalidzkim. 

Nazywam się Agata. Mam 55 lat i jestem bezrobotna. 

Nazywam się Tadeusz. Mam 35 lat, wyższe wykształcenie. Pracuję w 

prywatnej firmie. Jestem chory na AIDS. 

Nazywam się Anna. Mam 26 lat. Jestem doktorantką. Moi rodzice są lekarzami. 

Jestem jedynaczką. 

Nazywam się Michał. Mam 38 lat, wyższe wykształcenie. Prowadzę własną 

firmę budowlaną. 

Nazywam się Ludmiła. Mam 23 lata. Przyjechałam z Ukrainy. Mam 
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podstawowe wykształcenie. Nie mówię po polsku. 

Nazywam się Jacek. Mam 48 lat. Mam wyższe wykształcenie. Jestem znanym 

politykiem. 

Nazywam się Piotr. Mam 57 lat. Jestem bezdomny i bezrobotny. 

 

IX. Niewiarygodnie piękna kobieta – źródło: warsztaty w Lizbonie „Action Methods 

Improving Motivation and Quality in Learning Environments” 

 

D            C 

________________ 

 

____________Λ___ 

A             B 

 

 A jest piękną kobietą, zakochaną w C, który mieszka po drugiej stronie rzeki. Jednak C jej 

nie kocha. D kocha A, ale A nie kocha D. A chce się spotkać z C, ale musi prosić B, który ma 

łódkę, aby ją przewiózł na druga stronę rzeki. B powiedział, że ją przewiezie, jeśli A się 

rozbierze na czas trwania podróży. A się zgadza, ponieważ kocha C i chce do niego jechać na 

drugą stronę rzeki. Kiedy A przyjeżdża do C, C decyduje się na spędzenie seksualnego 

tygodnia z A (mimo, że jej nie kocha), ponieważ jest ona piękną kobietą. Podczas tego 

tygodnia A przekonała się, że C jej nie kocha. A postanawia spotkać się z D. Kiedy D 

dowiaduje się, że A spędziła tydzień z C, nie chce jej nigdy więcej widzieć. 

 

Uszereguj te osoby pod względem zasad moralnych przez nich reprezentowanych.  Kto, 

Twoim zdaniem reprezentuje największe zasady moralne. Uzasadnij swoje zdanie. Najpierw 

zrób to indywidualnie, następnie przedyskutuj w parach, a na końcu w całej grupie. 

 


