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Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację mamy przyjemność podzielić się  
z Państwem doświadczeniami i przykładami dobrych praktyk sprzyjających rozwija-
niu kompetencji kluczowych u uczniów oraz doskonaleniu zawodowemu nauczycieli 
naszej szkoły. 

Chcielibyśmy , aby publikacja była lekturą dla nauczycieli, którzy nieustannie pra-
gną doskonalić swój warsztat pracy i wdrażać ciekawe inicjatywy. Mamy nadzieję, że 
nasze innowacyjne rozwiązania metodyczne zostaną wykorzystane w Państwa szko-
łach.
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Nauka nie jest celem samym w sobie, 
nauka jest środkiem do osiągnięcia celu

„Słaby nauczyciel – opowiada.
 Dobry nauczyciel – wyjaśnia.
 Bardzo dobry – demonstruje.

 Genialny nauczyciel – inspiruje”1

Słowa Williama Artura Warda2, amerykańskiego pisarza, mówcy, żyjącego i tworzą-
cego w XX wieku, któremu przypisywane są liczne inspirujące cytaty, stały się mottem 
przewodnim w pracy naszej placówki. 

Jako rada pedagogiczna szczególną uwagę zwróciliśmy na zapisy dotyczące kom-
petencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie ujęte w zaleceniach Par-
lamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006r.3 i z 22 maja 
2018r.4, przepisy obowiązującego w Polsce Prawa Oświatowego5 oraz założenia poli-
tyki edukacji miasta Katowice „ Katowiczanin 2022”6. Treści tych dokumentów były wy-
tyczną do tworzenia i modyfikowania najważniejszych dokumentów szkolnych: Statutu 
szkoły, Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, Planu Pracy Szkoły, Planu Nadzo-
ru Pedagogicznego, Modelu absolwenta naszej placówki. 

Dynamiczne przemiany cywilizacyjne i rozwój społeczeństwa informacyjnego uświa-
damiają nam, że rozwijanie w sobie kompetencji kluczowych trwa przez całe życie  
i nigdy się nie kończy. Dlatego, planując proces edukacyjny, postawiliśmy na rozwój 
osobisty ucznia poprzez włączanie go w życie społeczne i aktywne obywatelstwo oraz 
kształtowanie umiejętności niezbędnych do znalezienia zatrudnienia w przyszłości. 

Zatem kwestia kształtowania kompetencji kluczowych, do których należą:

stan na 18 grudnia 2006 r. stan na 22 maja 2018 r.

1. porozumiewanie się w języku ojczystym
 
2. porozumiewanie się w języku obcym
3. kompetencje matematyczne i podstawowe
 kompetencje naukowo-techniczne

4. kompetencje informatyczne
5. umiejętność uczenia się

6. kompetencje społeczne i obywatelskie
7. inicjatywność i przedsiębiorczość
8. świadomość i ekspresja kulturowa

1. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 
informacji

2. kompetencje w zakresie wielojęzyczności
3. kompetencje matematyczne oraz kompeten-

cje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii 
i inżynierii

4. kompetencje cyfrowe
5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 

umiejętności uczenia się
6. kompetencje obywatelskie
7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji 

kulturalnej

zajmuje w naszej szkole priorytetowe miejsce. Uznaliśmy tym samym, że obowiązkiem 
każdego nauczyciela jest przygotowanie uczniów do rozwijania kompetencji kluczo-
1 http://www.edulider.pl/edukacja/inspirujace-cytaty-dla-nauczycieli-osob-doroslych
2 https://es.wikipedia.org/wiki/William – Arthur_War
3 Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w pro-

cesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z 30.12.2006r.)
4 Zalecenia Rady Unii Europejskiej nr 2018/C189/01 z dnia 22 maja 2018r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe 

życie (Dz.U. Unii Europejskiej z 4.06.2018r.)
5 Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) ze zm.

6  https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documends/KOMISJI%20EDUKACJI/04.11.2015/za%C5%82%C4%85cznik_22_10.pdf
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wych bez względu na to na jakim etapie edukacji pracuje i jakiego przedmiotu uczy. 
Tak więc podejmowane przez nas działania w zakresie doskonalenia ustanowionych 
kompetencji kluczowych dotyczą wszystkich uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły. Ich 
efektywną realizację zapewnić może otwarty i zaangażowany uczeń, kompetentny i 
inspirujący nauczyciel oraz wspierający uczniów i nauczycieli w podejmowanych przez 
nich przedsięwzięciach dyrektor szkoły.

W dalszej części artykułu chcemy podzielić się z Państwem przykładami dobrych 
praktyk sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów naszej szkoły.

I  Przykłady działań sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych wśród na-
uczycieli naszej szkoły:
1. Realizacja projektu Erasmus+ „Otwórz się na zmiany – nowoczesny nauczyciel we 

współczesnej Europie” – polegającego na znalezieniu i stosowaniu metod skutecz-
nego nauczenia dzieci komunikacji w języku angielskim oraz podniesienia motywacji 
uczniów d o uczenia się poprzez indywidualizację pracy z uczniem opierającą się na 
inteligencjach wielorakich.
W ramach projektu:
• zorganizowano szkolenia dla nauczycieli na temat: „Zarządzania klasą”, „Style 

uczenia się i nauczania”, „Mentoring i mikroteaching”,
• zorganizowano dla nauczycieli naszej szkoły szkolenie językowe i metodyczne  

w Edinburgh School of English w Edynburgu ,
• nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu kulturowym przygotowanym przez obywatela 

Wielkiej Brytanii,
• powstała strona internetowa szkoły poświęcona projektowi Erasmus+ 
• w ramach „dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami” nauczy-

ciele napisali cykl artykułów na temat własnych doświadczeń w zakresie kształto-
wania kompetencji kluczowych u uczniów nauczycieli 

2. Organizacja konferencji dla 33 nauczycieli z Islandii na temat „System oświaty w 
Polsce” oraz prezentacja przykładów dobrych praktyk szkoły w zakresie kształcenia 
kompetencji kluczowych /we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach/

3. Upowszechnienie wśród nauczycieli aktywnych metod nauczania poznanych w ra-
mach szkoleń Nauczycielskiej Akademii Internetowej.

4. Prowadzenie szkolnej biblioteczki metod skutecznego uczenia się.
5. Udział szkoły w Rządowym Programie „Aktywna tablica”, w ramach którego:
• zakupiono nowoczesny sprzęt multimedialny
• nauczyciele pracowali z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych na różnych za-

jęciach edukacyjnych z uczniami klas I-VII ( do września 2018 przeprowadzono w 
szkole 2 568 godzin zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK) ;powołano nauczy-
ciela „e-koordynatora, który w ramach „międzyszkolnej sieci współpracy” zorgani-
zował trzy spotkania nauczycieli i przeprowadził dwie lekcje otwarte z wykorzysta-
niem TIK

• rozpowszechniono opracowane scenariusze zajęć i przykłady dobrych praktyk po-
przez zamieszczenie ich na platformie edukacyjnej RODN WOM Katowice.

6. Udział w Programie wsparcia finansowego „Poprawa efektywności kształcenia 
ogólnego”, w ramach którego zakupiono pomoce dydaktyczne do przedmiotów 
przyroda, geografia, chemia i fizyka.

7. Opracowanie narzędzi diagnostycznych do badania stylów uczenia się i inteligencji 
wielorakich uczniów – przeprowadzenie diagnozy w tym zakresie wśród wszystkich 
uczniów nasze szkoły.

8. Przeprowadzenie Ewaluacji wewnętrznej: 
• „Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”, 

której celem było sprawdzenie w jaki sposób współpraca szkoły ze środowiskiem 
lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój i na rozwój uczniów w zakresie kształto-
wania i doskonalenia kompetencji kluczowych 

• „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie roz-
wijania samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów”, której celem jest 
sprawdzenie, w jaki sposób nowa podstawa programowa wpływa na rozwój samo-
dzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.
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9. Organizacja szkoleń: „Kreatywne wykorzystanie komputera z dostępem do internetu 
na lekcji”, „ Rozwijanie kreatywności uczniów”, „ Praca z tablicą interaktywną na za-
jęciach różnych przedmiotów z wykorzystaniem bezpłatnych aplikacji”, „ Naucza-
nie metodą projektu edukacyjnego”, „ Obsługa dziennika elektronicznego”, „ Roz-
wijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela i kluczem 
do sukcesu uczniów”, „Gry psychologiczne , techniki i metody radzenia sobie w 
sytuacjach prowokacji, manipulacji czy agresji”, „Włam się do mózgu – praktyczne 
metody ,które zmieniają na lepsze uczenie się uczniów”.

10. Obserwacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – opracowa-
nie arkusza obserwacji zajęć wraz z celami:

„Sposoby rozwijania kompetencji matematycznych, przyrodniczych i informatycznych 
na zajęciach edukacyjnych”.
„Realizacja nowej podstawy programowej, zalecane warunki i sposób realizacji na 
wybranych przedmiotach”.
„ Wdrażanie zadań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego”.
„Sposoby rozwijania kompetencji kluczowych na lekcjach, zajęciach edukacyjnych  
i zajęciach wychowawczych. 
„Realizacja nowej podstawy programowej – kształcenie rozwijające samodzielność, 
kreatywność i innowacyjność uczniów”.

II  Przykłady działań sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych wśród uczniów 
naszej szkoły, których autorami są nauczyciele szkoły:

1. Realizacja programów własnych, innowacji i projektów edukacyjnych /wybrane 
przykłady/

Programy:
•  autorski program klasy sportowej o profilu szermierka,
•  autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VIII, 
•  autorski program doradztwa zawodowego „ Mądry wybór kluczem do sukcesu”
Innowacje:
•  „Klasa bez agresji – razem lepiej”
•  „CLIL w nauczaniu wczesnoszkolnym”
• „Wykorzystanie CLIL oraz technologii informacyjnej na lekcjach matematyki”
•  „Eanglish in modern class – komunikacja i technologia informacyjna na lekcjach
•  języka angielskiego”
•  „Discovering English – rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w
•  języku angielskim przez poznawanie kultury anglojęzycznej
• „Kolorowa ortografia w klasie II”
• „Mały ratownik, czyli ABC pierwszej pomocy i bezpieczeństwa”
Projekty edukacyjne realizowane z uwzględnieniem kompetencji kluczowych / wybra-
ne przykłady/:
• porozumiewanie się w języku ojczystym:
„Bajki z morałem”, „Smaczne literki”, „Historia w 12 slajdach”
• porozumiewanie się w języku obcym: 
“Poland is cool”, “Presentation about Australia”, “Presentation about Great Britain”, 
“Mistrz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych”
• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne:
„Jak to działa – budowa i funkcjonowanie ciała człowieka”, „ Piekarnictwo a
matematyka”, „Budujemy zamki, czyli jak kleić modele”
• kompetencje informatyczne:
„Świadomie w cyberprzestrzeń”, „Z filmem za pan brat”
• umiejętność uczenia się:
„Jestem u progu”, „Jak się uczyć skutecznie”, „Rozwijanie umiejętności uczenia się
w oparciu o zdiagnozowane inteligencje wielorakie”
• kompetencje społeczne i obywatelskie:
 „Budżet obywatelski”, „Młodzi głosują”
• inicjatywność i przedsiębiorczość:
„Weź kredyt załóż lokatę”, „Działajmy razem”
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	świadomość i ekspresja kulturowa:
 „Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”, „Moja mała Ojczyzna”, 
 „Moje kulturowe korzenie”, „Mała i duża odznaka regionalna”

II  Przykłady działań sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych wśród uczniów 
naszej szkoły – udział w programach i projektach:

1. Realizacja Programów i projektów międzynarodowych / wybrane przykłady/:
projekt Erasmus + mobilność edukacyjna – „Otwórz się na zmiany – nowoczesny na-
uczyciel we współczesnej Europie”, program Euro – Week Szkoła Liderów we współ-
pracy z Europejskim Forum Młodzieży – wyjazdy szkoleniowe uczniów

2. Realizacja programów i projekty ogólnopolskich /wybrane przykłady/: 
„Akademia Bezpiecznego Puchatka” , Ogólnopolski Program Szkoły Odkrywców Ta-
lentów”, „Szkoła promująca Zdrowie”, „Szkolne Kasy Oszczędności – program edu-
kacji finansowej”, „Od grosika do złotówki – projekt edukacji finansowej”, „Ratujemy 
i uczymy ratować”, „Moje miasto bez elektrośmieci”, „Planeta Energii”, „Ogólno-
polski projekt Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego w zakresie monitorowania 
osiągnięć uczniów – Lepsza Szkoła – z matematyki i języka polskiego”, „Nie pal przy 
mnie proszę”, „Bieg po zdrowie”, „ Etyka nie tylko dla SMYKA”, „Hotele dla pszczół”, 
Ogólnopolski Program Profilaktyczny „Trzymaj formę”, Program – Konkurs czytelniczy 
„Wielka Liga Czytelników” 

3. Realizacja programów miejskich/ wybrane przykłady/: 
ŚPP „Żyj zdrowo i z głową”, „Bezpieczne dziecko Przyjaciel Sznupka”, Miejski Pro-
gram Profilaktyczny „Kibicuję Fair Play”, „Florek w małej strażnicy”, „ Zbieraj baterie”, 
„Miejska Dżungla”

III Przykłady pozostałych działań sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych 
wśród uczniów naszej szkoły / wybrane przykłady/

1.  Działalność Akademii Wolontariusza „Promyczek”
2.  Działalność Spółdzielni Uczniowskiej „Pingwinek”
3.  Działalność Samorządu Uczniowskiego 
4.  Realizacja zadań w zakresie kształtowania postaw i wartości patriotycznych 
5. Realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego we współpracy z pracodaw-

cami z uwzględnieniem założeń polityki edukacji miasta Katowice” Katowiczanin 
2022”

6.  Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów / organizowanie turniejów i konkur-
sów szkolnych, międzyszkolnych/

7.  Prowadzenie kół zainteresowań
8.  Uczestnictwo w kulturze – wyjścia do instytucji kultury 
9.  Prowadzenie szkolnej działalności wydawniczej
10. Prowadzenie bloga na platformie Szkolne Blogi w ramach SKO
11. Organizacja imprez środowiskowych / festyny, Dni otwarte, patriotyczne biesiady 

majowe,
 Dni Talentów/

Przytoczone przykłady są dowodem na to jak wiele działań podejmują nauczycie-
le naszej szkoły w celu rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów. Jest to możli-
we dzięki ciągłemu doskonaleniu zawodowemu nauczycieli i zdobywaniu przez nich 
umiejętności, które pozwalają im na stwarzanie odpowiednich sytuacji dydaktycznych 
i wychowawczych.

Nauczyciele pracują różnorodnymi metodami, w tym metodą projektu, prowadzą 
zajęcia z pytaniem problemowym, stawiają wymagania, dają swobodę w działaniu  
i zapewniają wsparcie na wszystkich etapach pracy. Włączają uczniów do konkursów, 
zawodów sportowych, zachęcają do prowadzenia działalności charytatywnej, eko-
logicznej i przedsiębiorczości, rozwijają zainteresowania uczniów oraz uwrażliwiają na 
odbiór kultury.

W ten sposób nauczyciele dążą do tego, aby nasz uczeń, w przyszłości absolwent, 
był aktywny, podejmował decyzje, stawiał sobie cele, organizował pracę i brał od-
powiedzialność za swoją naukę. Był przygotowany do pełnego uczestnictwa w życiu 
obywatelskim, stosował zdobytą wiedzę i umiejętności w różnorodnych kontekstach.
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Nasza szkoła szuka innowacyjnych rozwiązań, aby odpowiedzieć na oczekiwania 
uczniów, rodziców oraz środowiska. Chcielibyśmy być bardziej konkurencyjni, umac-
niać wizerunek szkoły jako placówki na europejskim poziomie.

Nasi nauczyciele nie boją się zmian, a wręcz parafrazując tytuł naszego projektu 
Erasmus + otwierają się na ZMIANY. 

Każdy dyrektor chciałby kierować dobrą kadrą nauczycielską, wskazującą uczniom 
właściwą ścieżkę edukacyjną, ukierunkowującą ich na właściwe działanie, rozwijanie 
zdolności, zainteresowań i poszukujących rozwiązań. 

Czy to się nam udaje? Ocenę pozostawiamy Czytelnikom i zachęcamy do lektury 
kolejnych artykułów, których autorami są nauczyciele naszej szkoły dzielący się swoimi 
doświadczeniami w pracy edukacyjnej.

Aleksandra Musioł 
nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, 

nauczyciel specjalista w dziedzinie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
wieloletni dyrektor szkoły

 
Justyna Niedźwiecka

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, 
nauczyciel specjalista w dziedzinie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

wieloletni wicedyrektor szkoły
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Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego, jak matematyka.
Hugo Steinhaus

Ucząc języka rozwijamy inteligencję ucznia, uczymy go logicznego myślenia, rozwijamy jego umysł, 
dajemy mu wykształcenie ogólne, zdolność do abstrakcyjnego myślenia.

Nr 6/1957: Ludwik Zabrocki, Na marginesie problemów nauczania języków obcych

Metoda CLIL w praktyce

Twórcą terminu CLIL – Content and Language Integrated Learning (zintegrowa-
ne kształcenie przedmiotowo-językowe) – jest profesor David Marsh z Uniwersytetu 
Jyväskylä w Finlandii. Kierowana przez niego grupa w 1994 opracowała technikę po-
legającą na łączeniu nauczania przedmiotu i języka obcego. W 2005 roku metoda zy-
skała aprobatę Unii Europejskiej, która zaleciła jej używanie w narodowych systemach 
szkolnictwa.

Ta innowacyjna metoda jest wykorzystywana w naszej szkole (Szkoła Podstawowa 
nr 17 w Katowicach) w nauczaniu kilku przedmiotów. Chciałabym przedstawić swoje 
doświadczenia ze stosowania CLIL na lekcjach matematyki w klasie VI, które częścio-
wo prowadzę w języku angielskim. Metoda CLIL pomaga zwiększyć kompetencje ko-
munikatywne, zainteresowanie nauką języka angielskiego i poprawić znajomość słow-
nictwa, również niezwiązanego z nauczanym przedmiotem. Do wybrania tej metody 
skłonił mnie miedzy innymi fakt, że w dobie globalizmu i rozwiniętej międzynarodowej 
współpracy akademickiej znajomość języków obcych daje uczniom szansę na lepszy 
start i zwiększa możliwości edukacyjne i zarobkowe.

Wprowadzenie języka obcego do nauczania może odbywać się stopniowo: na 
równi z metodą określaną jako pełny CLIL, polegającą na przeprowadzeniu całej lek-
cji w obcym języku, np. angielskim, w szkole podstawowej stosuje się tzw. soft CLIL, 
przy którym wprowadza się jedynie polecenia i pojęcia związane z tematem lekcji. Na 
lekcjach matematyki w klasie VI można stosować obie wersje, w zależności od tematu 
i stopnia zaawansowania trudności, jednak w praktyce często zdarzają się sytuacje 
wymagające dodatkowego wyjaśnienia w języku ojczystym.

Metodologia CLIL
W literaturze poświęconej CLIL wymienia się kilka warunków jej skutecznego stoso-

wania:
1. Dążenie do zwiększenia integracji pomiędzy przedmiotem a językiem obcym.
2. Zachęcanie uczniów do podejmowania prób komunikacji i eksperymentowania  

z językiem.
3. Praca uczniów z autentycznymi materiałami (ulotkami z muzeów, menu z restaura-

cji, gazetkami z hipermarketu itp.) tak często, jak to możliwe.
4. Połączenie nauki przedmiotu z życiem uczniów (np. praktycznie zadania do pracy 

domowej).
5. Uczniowie odgrywają kluczową rolę w lekcjach CLIL: ich działania powinny opierać 

się na współpracy i komunikacji.
6. Nauczyciel ma rolę osoby wspierającej ucznia; powinien brać pod uwagę różne 

style uczenia się oraz pomagać w rozwoju każdego typu inteligencji. 
7. Zaleca się wysoki poziom współpracy między różnymi nauczycielami klasy podczas 

planowania lekcji.
W przypadku nauczania matematyki szczególną uwagę trzeba zwracać na specja-

listyczne słownictwo (np. „trójkąt równoramienny”, „mianownik”), którego uczniowie 
nie znają w języku angielskim, dlatego konieczne jest wyjaśnianie znaczenia poszcze-
gólnych słów. Metoda CLIL zaleca objaśnianie obrazkowe lub kontekstowe, zamiast 
podawania odpowiedników w języku ojczystym. Z pomocą przychodzi tablica interak-
tywna z dostępem do internetu pozwalająca łatwo zilustrować większość wyrazów, 
co przy znajomości pojęć w języku polskim pozwala łatwo wprowadzić niezbędne 
słownictwo. W przypadku tematów związanych z geometrią wiele pojęć można za-
demonstrować za pomocą obrazków (np. kwadrat, prostokąt, przekątna) lub gestów 
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(kąt ostry, proste równoległe). Uczniowie zazwyczaj nie mają problemów z odgadnię-
ciem i zrozumieniem znaczeń słów, co więcej, zapamiętują je i używają na kolejnych 
lekcjach bez zapisywania ich w zeszytach. W przypadku bardziej skomplikowanego 
słownictwa metoda zaleca używanie wyrazów bliskoznacznych, podanie opisu (defi-
nicji słowa), przykładów użycia lub kolokacji.

Bardzo skutecznym sposobem tłumaczenia wyrazów jest wykorzystanie rzeczy-
wistych przedmiotów ilustrujących omawiane pojęcia lub pozwalające umieścić je  
w konkretnym kontekście. Daje to uczniom układ odniesienia i pewnego rodzaju „rusz-
towanie” do zapamiętania terminu. Możliwość słyszenia, dotykania i oglądania „słów-
ka” w znaczny sposób zwiększa jego przyswajanie i zapamiętywanie.

Dla zwiększenia skuteczności metody często stosuję na lekcjach technologię infor-
macyjno-komunikacyjną, korzystając z angielskojęzycznych (przeważnie amerykań-
skich i angielskich) stron internetowych, natomiast brakuję mi tzw. materiałów au-
tentycznych: broszur, gazetek z supermarketów lub ulotek banków, które mogłabym 
rozdać uczniom i stworzyć na ich podstawie praktyczne zadania do rozwiązania.

Prowadzenie lekcji metodą CLIL składa się z kilku etapów:
 – sprawdzenie wcześniej opanowanej wiedzy;
 – ćwiczenia języka potrzebnego do przyswojenia treści;
 – poszerzanie słownictwa typowego dla lekcji;
 – utrwalanie wiedzy;
 – stosowanie nowej wiedzy;
 – sprawdzanie i korygowanie błędów;
 – umiejętności podsumowujące.

Ten plan nie odbiega od typowego scenariusza lekcji matematyki, jest rozbudowa-
ny jedynie o wprowadzenie i poszerzanie słownictwa w języku angielskim. W związku  
z tym, że uczniowie muszą mieć także dobrze opanowane słownictwo matematyczne 
w języku polskim, metodę CLIL wprowadziłam w klasie VI, ponieważ omawiany na tym 
etapie materiał pozwala na używanie pojęć poznanych i utrwalonych w poprzednich 
latach nauki.

Przykładowy plan lekcji według metody CLIL
Istotę metody dobrze ilustruje plan lekcji przeprowadzonej w październiku 2018 r. .
Cel lekcji przedmiotowy:
Uczeń zna klasyfikację czworokątów, ich podstawowe własności oraz rozumie 
zależności pomiędzy czworokątami.
Cel lekcji językowy: 
Uczeń stosuje nazwy czworokątów, pojęcia przekątnej, prostopadłości, równości oraz 
stosuje je prawidłowo w ćwiczeniach matematycznych.
Sprawdzenie poprzedniej wiedzy:
Runda pytań: podczas sprawdzania obecności zadawałam pytania utrwalające 
poprzednią wiedzę, np. Name different types of triangles, What types of angles do you 
know?, lub łatwiejsze, np. How much is 7 times 8. Uczniowie odpowiadali na pytania w 
języku polskim albo angielskim.
Ćwiczenie języka potrzebnego do przyswojenia treści: Użyłam gry typu MEMORY  
z angielskojęzycznej strony internetowej, podczas której uczniowie łączyli w pary 
rysunek wielokąta z jego angielskim opisem.
Poszerzanie słownictwa typowego dla lekcji: Wprowadziłam pojęcia diagonals, 
perpendicular oraz equal, rysując znaczenie tych słów na tablicy, pozostałe terminy 
(np. nazwy figur, nazwy kątów) uczniowie poznali na wcześniejszych lekcjach.. 
Uczniowie prawidłowo odgadli ich znaczenie.
Utrwalenie oraz stosowane wiedzy: Wykonaliśmy dwa ćwiczenia. Pierwsze miało na 
celu uświadomienie uczniom, że kwadrat jest prostokątem, równoległobok trapezem 
itp. Każdy uczeń dostał zestaw wyciętych figur geometrycznych (kwadrat, prostokąt, 
równoległobok, romb oraz trapez). W odpowiedzi na polecenie Raise your hand with 
a square uczniowie podnosili kwadrat. Kolejne polecenie brzmiało Raise your hand 
with a rectangle, więc uczniowie podnieśli karty z prostokątem. Kiedy zasugerowa-
łam przemyślenie swojej odpowiedzi, kilku uczniów podniosło także karty z kwadratem. 
Mogłam zatem zadać pytanie Why do you think a square is also a rectangle? To ćwi-
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czenie wykonaliśmy kilkakrotnie, aby utrwalić wiadomości oraz ćwiczyć umiejętność 
uzasadniania swojego zdania.

Drugim ćwiczeniem utrwalającym nabytą wiedzę była karta pracy w języku angiel-
skim, na której trzeba było zaznaczyć własności czworokątów takie jak: równość prze-
kątnych, ich prostopadłość itp. Uczniowie wykonywali to ćwiczenie w parach, spraw-
dzając własności na swoich wyciętych figurach.

Sprawdzanie i korygowanie błę-
dów: Omówiliśmy wspólnie pracę w 
parach, uzasadniając nasze decyzje. 
Ta część lekcji w większości odbyła 
się w języku polskim ze względu na 
dużą aktywność uczniów, którzy ko-
munikowali się między sobą w bardzo 
żywy sposób i bronili swoich racji.

Umiejętności podsumowujące: 
Użyłam quizu dostępnego w interne-
cie na stronie www.mathisfun.com

Prowadząc lekcję zgodnie z me-
todą CLIL zauważyłam, że uczniowie 
nie są przyzwyczajeni do słuchania i 
rozumienia obcego języka, dlatego 
bardzo ważne jest, żeby nauczyciel 
– szczególnie na pierwszych lekcjach 
– mówił głośno, wyraźnie i powoli, w 
klarowny sposób, sprawdzał rozumie-
nie treści i na początku często po-
wtarzał te same zwroty dla ich utrwa-
lenia. Na początku roku zrobiłam listę 

najczęściej powtarzających się zdań i stopniowo wprowadzałam je, aby uczniowie 
rozumieli je bez zastanawiania się nad ich znaczeniem, np.: Please, open your book on 
page ..., Are there any questions?, Write it in your notebook, Raise your hand, Under-
line the key words… Describe… / make a graph… / a chart… Work in pairs. Split into 
groups. Work with a partner and help each other. Check it. Could you explain what 
we are going to do? Can anybody else help? Try it again, try to find the mistake you’ve 
made. Well done, good job! Check with each other. Face the front and listen to me 
now, please. Have you finished? How many questions have you answered? Compare 
your answer with your friend. Jest to stosunkowo duży zasób słownictwa, częściowo 
już znanego uczniom, którzy mogli dodatkowo go utrwalić podczas lekcji. W podobny 
sposób można podać uczniom zdania, których mogą używać w komunikacji z nauczy-
cielem, np.: What page? Could you repeat, please? Pardon, what did you say? I don’t 
understand. We’ve finished. We haven’t finished yet.

Trudności związane ze stosowaniem metody CLIL
Wprowadzanie metody CLIL wiąże się z szeregiem trudności, z których warto wy-

mienić dwa: brak podręcznika w języku angielskim oraz lęk rodziców uczniów przed 
nowością. Pierwszy problem rozwiązałam, korzystając przy wprowadzaniu nowych po-
leceń i pojęć w języku angielskim z kserokopii oraz dostępnej w większości sal tablicy 
interaktywnej. Wymaga to dużej pracy dodatkowej i codziennego wyszukiwania gier 
i prezentacji w internecie, jednak jest to praca twórcza, wciągająca i zwiększająca 
kreatywność nauczyciela.

Trudniej jest przekonać rodziców, że wprowadzenie na lekcjach języka obcego nie 
odbije się negatywnie na stanie wiedzy matematycznej dzieci, tylko może przynieść im 
dodatkowe korzyści. Z mojej obserwacji wynika, że ta metoda podnosi pewności sie-
bie w komunikacji w języku obcym, wpływa pozytywnie na opanowanie treści przed-
miotowych, a poza tym, rozwija umiejętność skupienia uwagi i wzmacnia w uczniach 
wiarę we własne możliwości. Omawiając temat po angielsku, muszę wielokrotnie po-
wtórzyć i sparafrazować każde pojęcie, w rezultacie uczniowie lepiej je przyswajają  
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i są bardziej skupieni. Dzieciom, które mimo to mają trudności ze zrozumieniem, indywi-
dualnie powtarzam zagadnienie po polsku, lub pomagają im rówieśnicy. CLIL promuje 
aktywne uczenie się, dzieci są bardziej zaangażowane i chętnie przychodzą z pomo-
cą sobie nawzajem.

Inna obawa rodziców związana jest z komunikacją dziecka z nauczycielem. Jednak 
na większości lekcji używane są dwa języki – polski i angielski, przechodzę z jednego 
języka na drugi, gdy tylko zachodzi taka potrzeba. Uczniowie również mogą „przełą-
czać się” między językami podczas zajęć. Komunikacja w języku angielskim nie jest dla 
moich uczniów stresująca, gdyż nie wystawiam za nią ocen, dlatego dzieci chętnie 
próbują mówić i wykazują dużą motywację do pracy na lekcji matematyki po angiel-
sku. CLIL nie wpływa też na ocenę przedmiotu – wszystkie testy i kartkówki są przepro-
wadzane w języku polskim.

Na moich lekcjach CLIL sprawdziła się jako innowacyjna metoda, która daje dużo 
satysfakcji zarówno mnie jak i uczniom, pozwala spojrzeć na pracę z innej strony, roz-
wija kreatywność i zachęca do szukania nowych rozwiązań, dlatego chciałabym kon-
tynuować jej stosowanie. Szczegółowo zapoznać się z CLIL można dzięki darmowemu 
podręcznikowi na stronie www.clil4children.eu. Zainteresowane osoby zachęcam rów-
nież do wyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus + Akcja KA1, podczas 
którego można zobaczyć stosowanie metody CLIL w praktyce oraz – co jest równie 
ważne – podnieść swój poziom znajomości języka angielskiego.

Anna Kaczmarek 
nauczyciel matematyki
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Zastosowanie gamifikacji 
w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie

„Gry uczą nas, że porażka nie jest przerażająca,
 że jest okazją do nauczenia się czegoś.

 Aby dokonać rzeczy wielkich,
 nie możemy poddawać się 

tylko dlatego, że nam się nie udał”
~ Jane McGoniga~

Uczniowie uzdolnieni matematycznie stanowią w szkole dość specyficzną grupę. 
Przez nauczycieli często traktowani są z jednej strony jako wyzwanie, osoby wyjątkowe, 
na które należy zwrócić szczególną uwagę, a z drugiej strony jako czynnik wywołujący 
obawę, że może to dziecko będzie od nauczyciela mądrzejsze.  Rówieśnicy mogą 
spoglądać na nich jak na istoty nieco dziwne, a jednocześnie takie, które mogą roz-
wiewać wątpliwości w trudnych matematycznie momentach.

Różne postrzeganie ucznia uzdolnionego uwzględniające jego indywidualność po-
winno zaowocować zastosowaniem innej techniki pracy z taką osobą. Jedną z „no-
wych” form pracy jest tzw. gamifikacja.

Gamifikacja, czy też grywalizacja, to pojęcie spotykane na różnych płaszczyznach 
życia. Współcześnie kojarzona z marketingiem, a rzadko ze szkołą czy samorozwojem. 
Tymczasem  w szkole pojawia się w coraz większym wymiarze, będąc niejednokrotnie 
mylona z grą dydaktyczną lub przyjmowana tylko w jej niewielkim wymiarze. 

We współczesnej edukacji dydaktycy poszukują ciekawych oraz skutecznych form 
wspierania uczniów. Wielokrotnie starają się stosować metody aktywizujące, by uczeń 
mógł pełniej uczestniczyć w procesie zdobywania wiedzy. Coraz częściej można na 
lekcji spotkać się z grą. Wśród nauczycieli jednak stale pojawiają się wątpliwości  czy 
samo wprowadzenie gry na lekcji wystarczy, by zmotywować ucznia do nauki oraz  jak 
prawidłowo ją zastosować?

Tymczasem sam proces grywalizacji nie polega jedynie na wprowadzeniu gry do 
procesu dydaktycznego w sposób jednorazowy lub sporadyczny, ale jako zaplano-
wany tok zdarzeń wzmacniających motywację pomimo często wykonywanych, w 
normalnych warunkach, nudnych, męczących zadań. Pojęcie to jest nowe, a co za 
tym idzie mało znane. Dlatego należy wyjaśnić związaną z nim terminologię. 

Definicja gamifikacji czy też grywalizacji jest w zasadzie prosta. Gamifikacja to 
“wykorzystanie mechaniki znanej na przykład z fabularnych gier komputerowych do 
modyfikowania zachowań w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia za-
angażowania ludzi. Technika bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania ko-
lejnych osiągalnych wyzwań, rywalizacji czy współpracy. Grywalizacja pozwala zaan-
gażować ludzi do zajęć, które są zgodne z oczekiwaniem autora projektu, nawet jeśli 
są one uważane za nudne lub rutynowe”7

Lekcja jako forma kształcenia – zazwyczaj masowego biorąc pod uwagę ilość osób 
uczestniczących w niej przy użyciu grywalizacji – ma również w dużej mierze aspekt 
indywidualny. Każdy uczeń staje się osobnym graczem, który dąży do wyznaczonych 
przez siebie celów. Sam proces grywalizacji nie dotyczy jednej lekcji, ale całego ciągu 
zajęć dydaktycznych, terapeutycznych, spajając je pewnymi elementami w całość. 
Wśród elementów świadczących o stosowaniu grywalizacji można wymienić punkty, 
odznaki, tablice wyników. To właśnie one wykorzystywane są najczęściej w procesie 
dydaktycznym. Wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej nie jest nawet świado-
mych, że przydzielając dzieciom odznaki często w formie pieczątek, „minek” wraz z za-
stosowaniem tabeli punktów stosuje podstawowe elementy grywalizacji. Natomiast, 
żeby taki proces miał sens, istotne znaczenie odgrywa ustalenie jasnych zasad, które 
będą nieustannie przestrzegane.
7  W. Woźniak, G. Uhman, A. Ławiński, C. Kempe-Schonfeld, A. Zopfgen, Gamifikacja – innowacyjne metody nauczania. Na lekcjach można 

grać!, Zielona Góra 2015, s. 9
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Określając zadania, z jakimi uczestnik cyklu zajęć się zmierzy, należy pamiętać o ich 
zróżnicowaniu, gdyż nawet przy ciekawie zaplanowanych „nagrodach” zadania mo-
notonne, identyczne mogą zniechęcić. W kwestii punktów, które w procesie można 
zdobyć, należy wziąć pod uwagę poziom trudności zadań. Ich wartość punktowa po-
winna być równa danemu poziomowi, gdyż jej zmienność wprowadza chaos i może 
przyczynić się do zniechęcenia dziecka. Przy grywalizacji dużą rolę odgrywa także 
często poruszane zagadnienie oceny kształtującej, w której ogromne znaczenie ma 
cały proces oraz informacja zwrotna, jaką po każdym etapie uzyskuje uczestnik pro-
cesu. Podobnie jak w normalnym procesie dydaktycznym, można określić zadania 
obowiązkowe oraz dodatkowe, za które dziecko może uzyskać konkretną ilość punk-
tów. Natomiast przy zadaniach o dłuższym czasie wykonania, ilość punktów w danych 
przedziałach czasowych może być zmniejszana, dając efekt napięcia i mobilizując do 
jak najszybszego wykonania. Owa możliwość zróżnicowania zadań, szczególnie fakt 
umożliwienia dodatkowo punktowanych zadań nieobowiązkowych, ma szczególne 
znaczenie w pracy z uczniem zdolnym. Dotąd zadania dodatkowe dane uczniowi 
po wykonaniu podstawowych ćwiczeń okazywały sie bardziej sensowne, gdy zostały 
ocenione, wtedy bardziej motywowały ucznia do pracy. 

Możliwość wprowadzenia zadań projektowych angażujących różne obszary eduka-
cji, zmuszających do dalszych poszukiwań, większej samodzielnej pracy powoduje, że 
uczeń zdolny rozwija się pełniej. Wielokrotnie na lekcjach matematyki nie ma możliwo-
ści dłuższej pracy skierowanej na ucznia zdolnego, a zmiana procesu w grę angażują-
cą uczniów na bardziej samodzielnej, zróżnicowanej pracy, rozwija ich, a tym samym 
daje możliwość indywidualnego podejścia nauczyciela do poszczególnych uczniów.

Stosując gamifikację w edukacji udzielana jest uczniowi informacja zwrotna. W zwy-
kłym procesie edukacyjnym nazywana jest właśnie ową oceną kształtującą. Nie cho-
dzi tu o notę w formie stopnia, ale informację o osiągnięciach oraz dotychczasowych 
brakach ucznia.

Nauczyciel stosujący ocenianie kształtujące musi pamiętać, że:8

• jest różnica pomiędzy oceną sumującą (stopniową), a kształtującą.
• ważne jest określenie celów w sposób zrozumiały przede wszystkim dla ucznia.
• ustalenie kryteriów oceny z uczniami daje jasność oceny zarówno prowadzącemu 

jak i samemu wychowankowi. Pozwala stwierdzić co nauczyciel będzie brał pod 
uwagę przy ocenianiu pracy.

• ważne jest budowanie przyjaznej atmosfery uczenia się.
• uczeń powinien potrafić formułować pytania kluczowe dla danego zagadnienia.
• powinien potrafić zadawać tak pytania by angażować ucznia w proces uczenia 

się.
• warto wprowadzać samoocenę ucznia oraz tzw. ocenę koleżeńską.
• musi stosować informację zwrotną tak aby przyniosła ona jakiś zamierzony efekt.

Grywalizacja w polskiej edukacji jest pojęciem nowym, rzadko stosowanym pod-
czas zajęć. Biorąc pod uwagę, że coraz więcej dzieci spędza czas wolny na graniu, 
szczególnie w gry komputerowe, typu RPG, należy zastanowić się w jakich obszarach 
współczesna dydaktyka może wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodych pokoleń. Pod-
czas planowania zajęć wykorzystujących grywalizację należy zaplanować zajęcia sze-
rzej, nie tylko jako poszczególne jednostki lekcyjne, ale jako całość. Warto wykorzystać 
zaangażowanie dziecka w ich tworzenie, gdyż wywołuje to wzrost motywacji, a także 
rozwija kreatywność i samoocenę ucznia. Zanim dany nauczyciel podejmie próby za-
stosowania grywalizacji, powinien poznać dobrze środowisko dzieci, z którymi będzie 
pracować, zastanowić się dokładnie, które komponenty grywalizacji zastosuje w swo-
jej praktyce, jak planuje wprowadzić ucznia w jego przejmowanie odpowiedzialności 
nad całym procesem. Pedagog powinien zdecydować  czy  jego rolą będzie towa-
rzyszenie młodemu człowiekowi w odkrywaniu świata wiedzy, czy tylko zatrzyma się na 
poziomie mentora.

Grywalizacja szczególnie w pracy z uczniem uzdolnionym daje możliwość funkcjo-
nowania nie tylko z grupą, ale i w trakcie indywidualnych zajęć, choć na zajęciach 
grupowych przynosi więcej korzyści. Wydawać się może, że stosowanie grywalizacji 
na przedmiotach ścisłych jest czymś bardziej skomplikowanym ze względu na małe 
możliwości angażowania uczniów w projekty, samodzielne poszukiwania. Tymczasem 
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to  właśnie przez wykładowców kierunków ścisłych ma ona największe zastosowanie. 
Prowadzą oni wiele szkoleń ukazując jak na swoich zajęciach stosują gamifikację. Sam 
Dewey podkreślał, że ucznia należy angażować w samodzielne odkrywanie procesu 
kształcenia.  

Każdy kto postanowi podjąć próbę zastosowania gamifikacji w prowadzonych 
przez siebie lekcjach, powinien zastanowić się nad sposobem realizacji i dokładnie 
zaplanować każdy z obszarów. Nieprzemyślane zajęcia prowadzone metodą 
gamifikacji może i na początku zmotywują uczniów, ale przez swój chaos mogą  
z czasem zniechęcać.

W trakcie pracy z dziewczynką, która posiadała opinię o uzdolnieniach 
matematycznych, miałam możliwość stosowania gamifikacji. Z początku było to 
poszukiwanie powiązań z baletem, który również jest jej pasją, a samo przygotowywanie 
zajęć zabierało bardzo dużo czasu. Z każdym kolejnym spotkaniem nasza historia 
zaczynała się wspólnie tworzyć, a dziewczynka sama zaczęła poszukiwać nowych 
rozwiązań, innych zadań, które mogłyby doprowadzić ją na kolejny poziom (wspólnie 
ustalony).  Obie czułyśmy, że tworzymy coś wyjątkowego.

Gamifikacja zarówno na lekcjach jak i w pracy indywidualnej, wymaga sporego 
przygotowania, ale potrafi z czasem przyjąć wiele korzyści i satysfakcji. Wystarczy nieco 
wyobraźni i wyjścia poza schemat typowej pracy z uczniem.

Agnieszka Gawor
nauczyciel matematyki
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Podejście, metody i techniki 
w nauczaniu języka obcego

We współczesnym świecie język angielski jest najczęściej używanym i nauczanym 
językiem obcym. W większości krajów jest on językiem urzędowym, a także najbardziej 
uznawanym, jako że jest środkiem pozwalającym na swobodną komunikację między 
ludźmi na wszystkich kontynentach. Jego wysoka pozycja może świadczyć o tym, że 
jest on używany w różnych dziedzinach nauki, techniki i nowych technologii. Żaden 
inny język nie jest tak szeroko rozpowszechniony i nauczany. Nie odnosi się jedynie do 
pewnych grup ludzi, znają i uczą się go nie tylko dorośli, ale również studenci i przede 
wszystkim uczniowie. Komunikacja językowa stała się dzisiaj koniecznością a w kon-
sekwencji elementem dobrego wykształcenia. Wszystko to sprawia, że język angielski 
jest w dzisiejszych czasach jedynym językiem światowym. W szkołach wyraźnym zain-
teresowaniem cieszą się zajęcia z języka obcego, bo ich głównymi celami i tematami 
są kompetencje komunikacyjne, nauka poprzez zabawę, pokazanie i zaciekawienie 
innymi kulturami, ich tolerancja oraz sama radość z nauki języka obcego. Nie wszyscy 
mają jednak świadomość, że nauka obcego języka nie jest łatwa. Każdy nauczyciel 
wie, że najważniejszymi elementami nauki obcego języka są treści nauczania, cele, 
metody, zasady i formy pracy oraz wiedza o mentalnych procesach nauczania języka 
obcego i wiedza o czynnikach, które wpływają na efektywność uczenia się jak rów-
nież czynniki emocjonalne każdego dziecka. 

Współczesne kierunki edukacji zwracają uwagę na całościowe podejście do te-
matów, rozwijanie umiejętności uczenia w obszarach takich jak zdobywanie, segre-
gowanie i klasyfikowanie informacji oraz logiczne i samodzielne myślenie. Aby objąć 
proces nauczania języka obcego należy wymienić trzy elementy, które na tę naukę 
się składają. Są nimi: 

•	 podejście zadaniowe (approach),
•	 metody (methods),
•	 techniki (techniques).

1. Podejście.
Podejście zadaniowe bierze swój początek w sferze pozajęzykowej. W głównej mie-

rze podejście odnosi się do wiedzy pedagogicznej, lingwistycznej, psychologicznej  
i socjologicznej, tak więc jest niezbędnym elementem w nauczaniu języka obcego. 
Metody natomiast skupiają się na selekcjonowaniu, stopniowaniu i dzieleniu materiału 
w taki sposób, aby był łatwiej przyswajalny dla uczniów i podzielony według treści. 
Metody można, podzielić na dwie główne grupy:

•	 metody konwencjonalne 
•	 metody niekonwencjonalne 

Techniki zaś odnoszą się do tego, jakie czynności wykonuje nauczyciel i uczeń 
podczas procesu nauczania. Nauczanie właściwe odbywa się w taki sposób, który 
uwzględnia nie tylko same procedury nauczania i uczenia się, ale też wszelkie środki 
techniczne, pomoce dydaktyczne i audiowizualne. Z dydaktycznego punktu widzenia 
rola ćwiczeń, jako rodzaju technik jest podwójna, ponieważ ma za zadanie ułatwić 
uczenie się oraz umożliwić kontrolę nauczycielowi. „Ćwiczenie nie jest z założenia prze-
znaczone do wprowadzania nowych elementów językowych, ale do zapewnienia lub 
wzmocnienia akwizycji tych elementów, które zostały już zaprezentowane. Dlatego 
też tekst lub dyskurs ćwiczenia musi być zbudowany na bazie tego, co uważa się za 
nabyte. Ćwiczenie na lekcji języka jest zawsze ćwiczeniem „eksploatacji” i ma na celu 
doprecyzować, skorygować lub utrwalić to, co jest w trakcie przyswajania”8. 

2. Metody sprzyjające przyswajaniu języka angielskiego.
Najważniejszym założeniem w nauczaniu języka angielskiego na etapie wczesnosz-

kolnym jest kształcenie złożone oraz uczenie poprzez aktywne działanie, odkrywanie  

8  M. Pawlak, M. Derenowski, B. Wolski, s. 122.
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i przyswajanie. Nauczanie języka obcego wymaga od nauczyciela nie tylko staranne-
go przygotowania się do zajęć, ale także wiedzy na temat rozwoju i zdolności dziecka. 
„Być dobrym nauczycielem oznacza nie nudzić siebie i innych. Czas spędzony w klasie 
powinien być czasem spędzonym interesująco”9. Aby dzieci z chęcią i zaangażowa-
niem przyswajały wiedzę dotyczącą języka obcego nauczyciel musi dokonać wyboru 
odpowiednich metod nauczania. Najogólniej rzecz biorąc, metody nauczania moż-
na zdefiniować, jako celowe i systematycznie stosowane sposoby pracy nauczyciela  
z uczniami, które umożliwią im opanowanie wiedzy, nabycie umiejętności oraz wyko-
rzystanie jednych i drugich w praktyce. Pierwszą grupę metod, czyli metody konwen-
cjonalne możemy podzielić na:
• metodę bezpośrednią (Direct Method),
• metodę gramatyczno-tłumaczeniową (Grammar Translation Method).
• metodę audiolingwalną (The Audiolingual Method),
• metodę kognitywną (Cognitive Method),
Do metod niekonwencjonalnych natomiast można zaliczyć:
• metodę reagowania całym ciałem (TPR – Total Physical Response),
• metodę ciszy (The Silent Way),
• metodę CLL – Community Language Learning,
• metodę naturalną (The Natural Approach),
• metodę sugestopedii (Suggestopaedia),
• podejście komunikacyjne (Communicative Approach).
Metoda bezpośrednia:

Metoda bezpośrednia (Direct Method) opiera się na prostym, przystępnym i na-
turalnym kontakcie nauczyciela z uczniem, który dąży do opanowania sprawności 
mówienia, komunikacji i konwersacji. Metoda ta odtrąca systematyczne uczenie się 
gramatyki, czy nawet słownictwa. Błędy gramatyczne z reguły nie są poprawiane, 
ponieważ głównym celem jest zachęcanie uczniów do konwersacji i obcowania z ży-
wym językiem obcym w naturalnym, bezpośrednim kontakcie, najlepiej, jeśli jest to tzw. 
native speaker, czyli rodzimy użytkownik języka angielskiego. Głównym założeniem tej 
metody jest kontakt z żywym językiem i jego kulturą, nauczanie w małych grupach  
i instynktowne nauczanie struktur gramatycznych, które prowadzą do płynnej, po-
prawnej i nieskrępowanej wypowiedzi w języku angielskim. 
Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa: 

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa (Grammar Translation Method) za kluczowy 
cel nauki uznaje opanowanie systemu gramatycznego i leksyki języka obcego w taki 
sposób, ażeby umożliwić uczniowi samodzielne czytanie i zrozumienie tekstów. Aby 
to osiągnąć oryginalne teksty w języku angielskim czytane są i tłumaczone na język 
ojczysty. Niezwykle pomocne w takim przypadku są uproszczone teksty podręczników 
czy ulepszone teksty literackie. „Metoda ta opiera się na przekonaniu o roli komentarzy 
gramatycznych i tekstu dydaktycznego, jako podstawy nauczania oraz o wiodącej roli 
sprawności czytania i tłumaczenia w poznawaniu i utrwalaniu nowego materiału”10.
Metoda audiolingwalna:

Metoda audiolingwalna (The Audiolingual Method) skupia się na wykształceniu 
nawyków językowych w sposób automatyczny i nieświadomy, poprzez wielokrotne 
powtarzanie, zapamiętywanie i utrwalanie nowo poznanego materiału językowego. 
Sprawności, na które ta metoda kładzie nacisk to sprawności słuchania, mówienia  
a następnie czytania i pisania. Metoda ta jest również wykorzystywana na tych eta-
pach lekcji, na których wprowadzamy i utrwalamy nowy materiał gramatyczny czy 
leksykalny. Istotnym elementem w tej metodzie jest fakt, iż błędy są natychmiast popra-
wiane a język przyswaja się nieświadomie, poprzez częste powtarzanie i odgrywanie 
scenek. „Odbywa się to w taki sposób, że nauczyciel podaje wzór zdania i wielokrotnie 
go powtarza, po czym powtarzają go uczniowie. Następnie nauczyciel zapewnia bo-
dziec mający na celu wywołanie reakcji językowej, którym jest najczęściej obrazek lub 
pytanie czy wyraz sugerujący treść wypowiedzi”11. 

9  H. Komorowska: Metodyka Nauczania Języków Obcych. Warszawa 2005, Fraszka Edukacyjna, s. 198.
10  H. Komorowska, s. 26.
11  H. Komorowska, s. 27.
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Metoda kognitywna:
„Metoda kognitywna (Cognitive Method) powstała pod wpływem prac amery-

kańskiego lingwisty Noama Chomsky’ego, według którego język jest nieskończonym 
zbiorem zdań, generowanych za pomocą skończonej liczby reguł i słów”12. Metoda ta 
podkreśla, że język musi mieć charakter twórczy a jej celem jest uznanie kompetencji 
językowych, dzięki którym można zrozumieć i samodzielnie tworzyć nieskończenie wie-
le poprawnych zdań w języku obcym. Drogą do osiągnięcia kompetencji jest kontakt 
z językiem obcym w naturalnych sytuacjach, których znaczenie jest dla ucznia zrozu-
miałe. Wskutek wystawiania ucznia na taki kontakt wytwarza on sobie własne reguły 
tworzenia zdań. Aby to osiągnąć, uczniowie muszą przyswajać język za pomocą prób 
i błędów, gdzie błąd pokazuje, czy uczenie się i postęp w nauce ma miejsce.
Metoda reagowania całym ciałem: 

Oprócz metod konwencjonalnych opisanych powyżej, wśród coraz to częściej sto-
sowanych przez nauczycieli wymienia się metody niekonwencjonalne. Niewątpliwie 
jedną z ich istotnych zalet jest fakt, iż wszystko to, co dotyczy procesu nauczania kon-
centruje się na uczniu, na jego potrzebach, emocjach, rodzaju inteligencji, stylach 
uczenia się i motywacji. „Metoda reagowania całym ciałem TPR (Total Physical Re-
sponse) zakłada, iż najlepszym sposobem na przyswojenie języka obcego i zapamięty-
wanie jest milczące przysłuchiwanie się i ruch fizyczny. Polega to na tym, że uczniowie 
reagują na polecenia wydawane przez nauczyciela w języku angielskim i przy po-
mocy jak najmniejszej ilości wypowiadanych słów, mają skojarzyć to słowo z ruchem, 
reagując całym swoim ciałem”13. Metoda ta jest szczególnie często stosowana przy 
nauczaniu poleceń, trybie rozkazującym w gramatyce i słownictwie z nim związanym 
oraz przy nauczaniu dzieci najmłodszych, które mają olbrzymią potrzebę, ruchliwości 
a ich motoryczność pozwala na nieuświadomione uczenie się wielu poleceń nauczy-
ciela. TPR jest metodą bezstresową, pozwalającą na relaks w czasie lekcji, pokonuje 
lęk przed mówieniem a także uatrakcyjnia proces nauczania.
Metoda ciszy:

Metoda ciszy (The Silent Way) zakłada przyswajanie języka obcego w ciszy, skupie-
niu i kontemplacji. Nauczyciel prezentuje nowy materiał językowy a zadaniem ucznia 
jest przejęcie jego roli, poprzez powtarzanie tych samych czynności i wypowiadanie 
tych samych fraz tak, aby stopniowo tworzyć nowe. W trakcie procesu nauki, nauczy-
ciel mówi coraz mniej a uczeń coraz więcej. Mowa ciała (body language) i gesty 
odgrywają ważną rolę w procesie nauczania. Metoda The Silent Way odnosi najlepsze 
efekty w samodzielnej nauce języka, kiedy to uczeń w skupieniu powtarza usłyszane 
nowe treści językowe. Zaznajomieni z tą metodą nauczyciele stosują ją w fazach lekcji, 
kiedy materiał językowy wymaga spokoju i skupienia.
Metoda CLL:

„Metoda CLL (Community Language Learning) wywodzi się z doświadczeń, gdzie 
interakcje językowe i posługiwanie się językiem ma miejsce w grupach i między jej 
członkami a uczniowie naprawdę czują potrzebę porozumiewania się między sobą”14. 
W grupie odzywają się, więc tylko ci, którzy mają na to ochotę. Nauczyciel jest tylko 
obserwatorem, jego zadaniem jest tłumaczenie wszystkich treści językowych z języka 
ojczystego na język obcy a następnie nagranie wersji obcojęzycznej na taśmę gdzie 
uczniowie ją powtórzą. Metoda CLL ma swoje uznanie wśród wielu nauczycieli, po-
nieważ często uczymy w grupach i tworzymy grupowe zadania a więc uczniowie w 
ten sposób osiągają cele językowe. Nauczyciel w tej metodzie pełni funkcję doradcy, 
wspiera uczniów w procesie uczenia się, stwarza odpowiednie warunki umożliwiają-
ce skuteczne nauczanie. Odpowiedzialność w tym procesie spoczywa głównie na 
uczniach tak, więc rośnie ich motywacja. Potrzeby ucznia są najważniejsze a relacja 
nauczyciel-uczeń opiera się przede wszystkim na empatii i partnerstwie.
Metoda naturalna:

Metoda naturalna (The Natural Approach) zakłada, że sukces w nauce języka obce-
go zależy od wyeliminowania stresu, zahamowań i lęku przed popełnianiem błędów. 
„Nauka powinna odbywać się w sposób podobny do przyswajania języka ojczystego 

12  J. C. Richards, T. S. Rodgers, s. 64.
13  J. C. Richards, T. S. Rodgers, s. 87.
14  J. C. Richards, T. S. Rodgers, s. 113.
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tak, jak uczy się niemowlę, czyli przede wszystkim słuchając, przyglądając się mimice 
i gestom mówiącego, a kiedy będzie gotowe na produkcję języka, wypowiadając 
zdania”15. Metoda naturalna zwraca uwagę na sprawność rozumienia ze słuchu, która 
przecież przy naturalnym nabywaniu języka ojczystego rozwija się jako pierwsza, zanim 
dziecko zacznie mówić. Cieszy się ona powodzeniem w nauczaniu najmłodszych, a 
także nieśmiałych i wycofanych z natury dorosłych.
Metoda sugestopedii:

Metoda sugestopedii (Suggestopaedia) jest najbardziej znaną i popularną metodą 
nauczania, ponieważ zwraca uwagę na doskonałość warunków, w których odbywa 
się proces dydaktyczny: przytulne i zaciszne sale, muzyka, która sprzyja zapamiętywa-
niu i utrwalaniu nowego materiału, relaksacyjna atmosfera oraz kompetentny i stanow-
czy nauczyciel. Rola nauczyciela to rola przewodnika, a uczniowie muszą za wszelką 
cenę pozbyć się tzw. mentalnej blokady, która utrudnia przyswajanie języka obcego, 
stąd pojęcia desugestii: odblokowania pamięci i sugestii: zapamiętywania informacji. 
Uczniowie przechodzą od fazy zależności do pełnej swobody pod nadzorem zaufa-
nego przewodnika (nauczyciela). Wszystko to ma zapewnić skuteczność przyswajania 
języka obcego. Niewątpliwie elementy tej metody są chętnie wykorzystywane przez 
nauczycieli poszukujących nowych dróg do motywowania swoich uczniów. 
Podejście komunikacyjne:

Ostatnia, ale chyba najważniejsza z metod nauczania języków obcych to metoda,  
a raczej podejście komunikacyjne (Communicative Approach). Czerpie z założeń  
i technik wyżej wspomnianych metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Ce-
lem nadrzędnym w podejściu komunikacyjnym jest opanowanie sprawności mówienia, 
a więc autentyczna komunikacja i porozumiewanie się w języku obcym. Metoda ta 
dopuszcza popełnianie błędów o tyle, o ile nie powodują one zakłóceń w komunika-
cji. Poprawność językowa jest na drugim planie a materiał językowy składa się głównie  
z dialogów, symulacji, odgrywania ról, gier, zabaw i dyskusji prowadzonych w parach  
i grupach. „Drogą do wykształcenia kompetencji komunikacyjnej jest uczestniczenie  
w możliwie wielu sytuacjach organizowanych przez nauczyciela tak, aby były one mak-
symalnie zbliżone do naturalnych sytuacji porozumiewania się w życiu codziennym”16.

3. Wybrane techniki pracy z dzieckiem.
Edukacja coraz częściej kładzie nacisk na nowy styl pracy z dzieckiem. Nauczyciel ma 
traktować dziecko jako partnera i wspierać go w indywidualnym rozwoju. W tym celu 
wszelkie działania edukacyjne powinny być skierowane na stosowanie różnorodnych 
technik w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Właściwy przebieg procesu nauczania 
gwarantują odpowiednie techniki pracy, takie jak:
• nauka przez zabawę,
• nauka przez piosenkę,
• nauka przez działanie,
• projekty,
• techniki teatralne (drama),
• techniki multimedialne.
Nauka przez zabawę: 

Dosyć częstym problemem, z jakim nauczyciel spotyka się w pracy jest trudność  
w zmotywowaniu uczniów do nauki. Oczywistym jest, że dziecko nie odczuwa potrzeby 
edukowania się. Praca, zatem powinna odbywać się głównie na podstawie gier i za-
baw, które byłyby interesujące dla wszystkich uczniów. Jak twierdzi Zofia Bogdanowicz: 
„zabawa dydaktyczna to nie znaczy zabawa nudna, nużąca. Wprowadzajmy do niej 
jak najwięcej elementów aktywizujących. Zadanie może mieć charakter praktyczny, 
zgodny z aspiracjami uczniów jak na przykład robienie zakupów”17. Zwróćmy uwagę 
na fakt, że to właśnie gry i zabawy językowe są głównym narzędziem przy zapamięty-
waniu języka i jego przyswajaniu. Można do nich zaliczyć gry i zabawy ze słownikiem 
obrazkowym, zabawy ruchowe, bingo, domino, gry planszowe, karty z obrazkami tzw. 
flashcards czy karteczki z notatkami tzw. cue cards. Sprawdzą się tutaj także gry typo-

15  J. C. Richards, T. S. Rodgers, s. 128.
16  H. Komorowska, s. 34.
17  Z. Bogdanowicz: Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli. Warszawa 1990, WSiP, s. 9.
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wo językowe jak: rain sun, układanie słów z rozsypanych liter czy najbardziej lubiana 
przez dzieci Simon mówi (polega ona na tym, że nauczyciel mówi w języku obcym „Si-
mon mówi wstań” (Simon says stand up) a zadaniem dzieci jest prawidłowe wykona-
nie polecenia. Na początku pokazujemy dzieciom, co oznacza dane polecenie wy-
dane przez Simona. Za każdym razem zmieniamy znaczenie zwrotów gestami. Oprócz 
tego, że dzieci muszą skupić się na prawidłowym wykonaniu polecenia, muszą również 
zwrócić uwagę tylko na te polecenia, które są poprzedzone wyrażeniem Simon mówi,  
w przeciwnym razie zostają wykluczone z gry).
Nauka przez piosenkę:

„Nauka przez piosenkę stanowi także bardzo ważny element w edukacji nie tylko 
muzycznej, ale zwłaszcza językowej, ponieważ tworzy swobodną i godną zaufania at-
mosferę w grupie oraz prowadzi do rozwoju indywidualnego, społecznego i twórcze-
go dziecka”18. Gry i zabawy muzyczne o wiele lepiej niż niejedno ćwiczenie językowe 
pozwalają na zaznaczenie niektórych form językowych a odpowiedni dobór piosenek, 
melodii i rytmu związanego z ruchem sprzyja zapamiętywaniu. 
Nauka przez działanie:

Główną zasadą nauki przez działanie jest to, iż na każdych zajęciach dzieci wy-
konują ćwiczenia, prace bądź czynności manualne (wycinanie, malowanie, klejenie, 
kolorowanie), które doskonale pomagają przy wprowadzaniu i stosowaniu tzw. social 
language. Technika ta wprowadza zasady współdziałania, pomagania kolegom, wy-
kazywania troski o innych, dzięki czemu pomaga w realizacji celów kształcenia ogól-
nego, jakim jest np. kształcenie poprawnych kontaktów z innymi dziećmi. 
Projekty:

Projekty natomiast związane są z fazą zastosowania języka na przykład przy różnego 
rodzaju inscenizacjach tzw. stage production. „Dają możliwość łączenia programu na-
uczania języka z programem realizowanym w ramach nauczania początkowego oraz 
stwarzają okazję do modelowania umiejętności współdziałania w sytuacjach szkol-
nych i pozaszkolnych, zdobywania wiedzy i informacji oraz rozwijania samodzielności 
uczniów”19. Zazwyczaj związane są z ważnymi datami, rocznicami czy uroczystościami, 
które wymagają od uczniów zaprezentowania swoich umiejętności na większym forum. 
Techniki teatralne (drama):

Drama to technika atrakcyjna i efektywna, ponieważ wspiera ogólny rozwój dziecka. 
Do najczęściej wykorzystywanych przez nauczycieli technik dramowych można zaliczyć 
odgrywanie ról, krótkie scenki, inscenizacje, dialogi, technikę zamiany ról, czy pantomi-
mę. Takie zabawy pozwalają dziecku na prawidłowe dorastanie i przyswajanie nowych 
zachowań. Dzieci, które biorą udział w dramie pogłębiają swoje przeżycia i realizują 
się twórczo, uczą się analizować różne pozytywne czy negatywne reakcje. Co więcej, 
dzieci uczą się również współpracy, bycia ze sobą i wzajemnej akceptacji. To przy tej 
technice zanika nieśmiałość a w jej miejsce pojawia się otwartość, szczerość, pewność 
siebie, umiejętność dzielenia się i pomagania innym. W dramie każdy odnosi sukces, bo 
każda rola jest istotna tak, więc nie ma możliwości, aby mogłaby być zagrana źle. 
Techniki multimedialne: 

Techniki multimedialne takie jak programy komputerowe, Internet, video są zna-
komitym czynnikiem motywującym uczniów. Gry i zabawy komputerowe stanowią 
atrakcyjną dla ucznia formę utrwalenia materiału językowego opracowanego na za-
jęciach i znacznie rozbudzają jego motywację wewnętrzną. „W połączeniu z dźwię-
kiem, doskonałą wymową lektorów i prawidłowo zastosowanymi formami gramatycz-
nymi i leksykalnymi znacznie poszerzają zdolności przyswajania języka obcego”20. Do 
najbardziej znanych technik, które stosują technologię informatyczną można zaliczyć: 
• gry językowe,
• przygotowywanie zestawów pytań na podstawie danych z Internetu przez jedną 

grupę uczniów dla innej grupy uczniów,
• wzbogacanie wiedzy kulturoznawczej poprzez wirtualne podróże związane z różny-

mi zagadnieniami tematycznymi,

18 E. Lewandowska, B. Maciszewska: Program nauczania języka angielskiego, klasy I-III szkoły podstawowej. Warszawa 2000, Person Education 
Polska, s. 23.

19 E. Lewandowska, B. Maciszewska, s. 25.
20 E. Lewandowska, B. Maciszewska, s. 28-29.
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• wymiana listów lub pisanie e-maili z dziećmi z innych krajów,
• przygotowanie prostych prezentacji multimedialnych z materiałami edukacyjnymi 

(gry, piosenki, ćwiczenia),
• łączenie wyrazów/wyrażeń z obrazkami lub definicjami w języku angielskim przy 

pomocy słowników online, na CD-Romie lub różnego rodzaju zadań na tablicy in-
teraktywnej

• odsłuchiwanie wymowy słowa w wersji brytyjskiej i amerykańskiej.
Metody i techniki aktywizujące:

Analizując wybrane techniki w pracy z dzieckiem należałoby także zwrócić uwagę 
na te, które znakomicie wpływają na rozwój dziecka i zwiększają jego motywację do 
nauki języka obcego, są nimi metody i techniki aktywizujące. „Aktywizujące metody 
nauczania są tak naprawdę technikami, które opierają się na pracy grupowej i przede 
wszystkim pobudzają aktywność uczniów. Sprawiają, że nauka wydaje się łatwiejsza  
i przyjemniejsza oraz bardziej urozmaicona i ciekawa. Uczniowie, którzy przyswajają 
wiedzę metodami aktywizującymi są bardziej samodzielni i chętniej biorą udział w zaję-
ciach”21. Do najczęściej stosowanych metod i technik aktywizujących można zaliczyć:
• metody integracyjne – zapewniają bezpieczeństwo w grupie, gwarantują poczu-

cie tożsamości z grupą, uczą efektywnej komunikacji, pomagają uporządkować 
problemy, uczą twórczego myślenia i współpracy (Krasnoludek, Pajęczynka lub 
Kłębek, Graffiti),

• metody tworzenia i definiowania pojęć – uczą logicznego myślenia i efektywnego 
porozumiewania się z innymi (Kula śniegowa, Mapa pojęciowa, Diamentowe usze-
regowanie, Piramida priorytetów, Poker kryterialny),

• metoda twórczego rozwiązywania problemów – „skupia się na kreatywnym rozwią-
zywaniu problemów i ustalaniu czynności, które doprowadzą do ich rozwiązania”22 
(Burza mózgów, Rybi szkielet, 635, Metoda trójkąta, Sześć myślących kapeluszy),

• metody pracy we współpracy – uczą samodzielnego zdobywania wiedzy poprzez 
współpracę z grupą, dyskusje i wzajemną pomoc (Układanka puzzle, Zabawa na hasło),

• metody ewaluacyjne – „skupiają się na zbieraniu informacji i takich sposobach 
działania za pomocą, których otrzymaliśmy wyniki końcowe zaistniałych faktów 
oraz przede wszystkim na własnej refleksji ukierunkowanej na rozwój”23 (Kosz i wali-
zeczka, Tarcza strzelecka, Rybi szkielet). 
Funkcjonujący stereotyp, że dzieci uczą się łatwiej i szybciej niż dorośli oraz troska 

rodziców o ich przyszły start życiowy, karierę zawodową sprawia, że coraz więcej dzieci 
rozpoczyna naukę języka obcego już w przedszkolu czy w pierwszych klasach szkoły 
podstawowej. Do wprowadzenia języka obcego konieczne jest nie tylko przygotowanie 
instytucjonalne, ale również przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć tak, 
by były one dostosowane do możliwości i wieku dzieci. Uczenie języka obcego 
wymaga od nauczyciela specjalnego przygotowania pedagogicznego, językowego 
i metodycznego. Znajomość psychologii rozwojowej i pedagogiki wczesnoszkolnej jest 
niezbędna dla prawidłowego i efektywnego przebiegu procesu nauczania/uczenia 
się. Wiedza na temat możliwości poznawczych, emocjonalnych i społecznych dziecka 
pozwala na optymalizację całego procesu nauczania języka obcego. Podsumowując 
można powiedzieć, że chociaż dzieci uczą się wolniej od nastolatków czy dorosłych, 
to ze względu na finalny rezultat, jakim jest dobre opanowanie języka obcego warto 
promować wczesny start w nauczaniu języków obcych. Odpowiednio, bowiem 
dobrane metody i techniki oraz formy pracy nie tylko pozwolą na osiągnięcie dobrych 
rezultatów nauczania, ale i korzystnie wpłyną na rozwój poznawczy dziecka oraz 
wykształcą postawy tolerancji i otwartości na inne kultury.

 
 Anna Komarnicka

 nauczyciel języka angielskiego,
 zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

 i wychowania przedszkolnego

21 J. Krzyżewska: Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Suwałki 1998, s. 10.
22 E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce 2000, Zakład 

Wydawniczy SFS, s. 35.
23 E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, s. 106.
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Recepta na trudny zespół, 
czyli o zarządzaniu klasą słów kilka

Każdemu nauczycielowi marzy się klasa w stylu akademickim. Grzeczni i skupieni 
uczniowie analizujący przekaz, notujący i zadający merytoryczne pytania. Może i są 
takie klasy lecz osobiście nie doświadczyłam. Jaka jest polska klasa – każdy widzi. Dzie-
ci mają kłopoty z koncentracją uwagi, trudno je zmotywować do systematyczności, 
generalnie interesuje je wszystko poza nauką. I jak w takiej sytuacji realizować podsta-
wę programową, która do łatwych nie należy? 

Niezbędne okazuje się właściwe zarządzanie klasą. Istnieje wiele różnych definicji 
tego pojęcia lecz zazwyczaj obejmuje ono działania podjęte przez nauczyciela w 
celu zaprowadzenia porządku, skłonienia uczniów, aby uważali lub zachęcenia ich  
do współpracy.24 Jest to zbiór określonych technik możliwych do zastosowania na róż-
nym etapie nauczania i różnych przedmiotach. Zaletą stosowania ich jest nie tylko 
poprawa wyników osiąganych przez uczniów, ale także obniżony poziom stresu na-
uczyciela i niższy wskaźnik wypalenia zawodowego.

W dostępnej literaturze można spotkać różne opracowania, z których wyłania się jed-
nak pewien wzór dotyczący strategii zarządzania klasą. Praktyczne wykorzystanie go  
z pewnością znacząco usprawni nauczanie i przyniesie wymierne korzyści zarówno dla 
ucznia jak i nauczyciela. Wymaga nieco pracy i czasu, jak każdy proces, ale wart jest 
zaangażowania ze względu na możliwy rezultat.

Dzieci i młodzież potrzebują wyraźnie określonych granic, które zapewnią im po-
czucie bezpieczeństwa. Pierwszym krokiem jest zatem ustalenie jasnych, konkretnych  
oraz możliwych do zrealizowania zasad panujących w klasie. Powinny one obejmo-
wać zarówno relacje uczeń-uczeń, jak i uczeń – nauczyciel. W ich tworzenie musi być 
zaangażowany cały zespół klasowy. Wypracowany dokument, który może przyjąć 
bardziej lub mniej kreatywną formę, powinien być wyeksponowany na stałe w wi-
docznym miejscu. Należy pamiętać o tym, że zasady wymagać będą przypominania, 
więc nauczyciel co jakiś czas powinien się do nich odwoływać. 

Uczniowie potrzebują wzorów, dlatego istotne jest wykorzystywanie sytuacji co-
dziennych do modelowania właściwych postaw i zachowań. Rozmawiając z uczniem, 
innym pracownikiem szkoły nauczyciel powinien mieć świadomość bycia obserwowa-
nym. Zgodnie z zasadą „ najpierw wymagaj od siebie”, relacje te powinny się opierać 
na zasadzie wzajemnego szacunku oraz kulturalnego wychowania. Niebagatelne jest 
także wzmacnianie pozytywnych zachowań wychowanków poprzez stosowanie po-
chwał.

Ważne jest także opracowanie przez nauczyciela procedur postępowania w przy-
padku łamania zasad przez uczniów. Należy je wdrażać bezzwłocznie w przypadku 
przekraczania przez dziecko wyznaczonych granic, zwłaszcza tych zapisanych, by nie 
nastąpiła eskalacja problemu. Postępowanie powinno być nastawione na danego 
ucznia, nie zaś całą klasę. Najlepszym rozwiązaniem jest indywidualna rozmowa, gdyż 
badania wskazują, że karanie przy rówieśnikach ma ograniczoną wartość.25 

Budowanie relacji to nie lada sztuka, jednak są one niezbędne. Już przywitanie przy 
drzwiach może wpłynąć na przebieg lekcji. Uczniów trzeba poznać, szczególnie ich 
mocne i słabe strony. Inwestowanie w relacje zaowocuje zaufaniem, które zdaje się 
być kluczem do efektywnego zarządzania klasą, dlatego z pewnością warto zwrócić 
na to uwagę. Ogromne znaczenie ma także umiejętność chwalenia uczniów i doce-
niania ich wysiłku. Niebagatelne znaczenie będzie tutaj mieć także okazjonalny po-
chwalny telefon lub list do rodzica, który wzmocni system wartości dziecka, ale także 
mocniej zaangażuje rodzica w edukację.

Strategiczne jest także budowanie planu zajęć. Lekcja powinna się rozpocząć w taki 
sposób, by pobudzić emocje ucznia, trzeba zadbać o jego zainteresowanie od samego 
początku. Jeśli nauczyciel zna swoich podopiecznych, to potrafi tak opracować sce-

24 Emmer, E. and L. Stough (2001). “Classroom management: a critical part of educational psychology, with implications for teacher education.” 
Educational Psychologist 36(2): 103-112.

25 https://www.prodigygame.com/blog/classroom-management-strategies/
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nariusz zajęć, by zrealizować konieczne treści, przećwiczyć umiejętności uwzględniając 
indywidualne predyspozycje dzieci oraz charakter klasy. Uczniowie powinni czuć się za-
chęceni do działania, zadawania pytań, dyskusji itp. Istotna jest praca nad dynamiką 
lekcji. Dobór różnorodnych form i metod pracy, zmienność aktywności dla dzieci to klucz  
do pełnego włączenia uczniów w proces dydaktyczny. 

Współczesny nauczyciel stale musi doskonalić swoje umiejętności, poszukiwać no-
wych rozwiązań. Przypomina menagera, którego zadaniem jest opracowanie skutecz-
nego sposobu na „ sprzedanie” uczniom nauki. Warto korzystać z dostępnych możli-
wości: ośrodki doskonalenia nauczycieli, konferencje, warsztaty oraz sprawdzone kursy 
online26, ale także wymiana doświadczeń między nauczycielami, którzy niejednokrot-
nie potrafią zainspirować do nowego podejścia względem nauczania.

Wprowadzenie elementów gamifikacji, nazywanej także grywalizacją skupia się  
na wykorzystaniu mechanizmów znanych z gier do zmiany zachowania lub zaanga-
żowaniaw różne aktywności podopiecznych. Istotną rolę odgrywa w niej motywacja. 
Celem nauczyciela jest zachęcenie uczniów do nauki poprzez odpowiednie konstru-
owanie zadań edukacyjnych. Mogą one być wykonywane w grupach lub indywidu-
alnie, zawierają w sobie elementy wyzwania i rywalizacji. Ich wykonanie jest nagra-
dzane ( punkty, odznaki itp.). Nauka staje się przyjemnością, ponieważ poszukiwanie 
odpowiedzi w takich warunkach jest dla ucznia wystarczającym powodem do ucze-
nia się. Bardzo dobrze sprawdzają się tutaj narzędzia przygotowane przez nauczyciela 
czy uczniów oraz ogólnodostępne projekty, gry edukacyjne, quizy, ćwiczenia interak-
tywne.

Uzupełnianie przekazu słownego o najrozmaitsze pomoce wizualne, które rozszerza-
ją przekazywane treści, pomaga uczniom skupić uwagę i stanowi element przetwa-
rzania wiadomości, a więc uczenia się. Ciekawym pomysłem jest zorganizowanie w 
sali kilku punktów naukowych zawierających jedynie przekaz wizualny. Podzieleni na 
grupy uczniowie przemieszczają się do kolejnych miejsc uzupełniając przygotowaną 
kartę pracy lub wykonując notatki związane z prezentowanym zagadnieniem. 

Bardzo dobre efekty, przynosi także stosowanie komunikacji niewerbalnej. Opraco-
wanie systemu znaków wspomoże nie tylko gardło nauczyciela, ale także doprowadzi 
do lepszej organizacji pracy na lekcji. Przykładem niech będzie uniesiona dłoń prowa-
dzącego zajęcia, która oznacza, że nauczyciel oczekuje w klasie ciszy oraz skupienia 
na nim uwagi. Puszczenie w tle muzyki, może być wskazówką do indywidualnej (np. 
odgłosy natury) lub grupowej ( np. muzyka poważna) pracy. Klaśnięcie może stano-
wić zachętę do porządkowania miejsca pracy. Istnieje praktycznie nieograniczona 
możliwość stosowania sygnałów oznaczających poszczególne części lekcji lub formy 
aktywności klasy.

Nie tylko nauczyciel ma wpływ na proces uczenia się. Ważna jest także grupa rówie-
śnicza. Łączenie uczniów w pary lub małe grupy może mieć korzystne oddziaływanie 
na dzieci, które mają niską samoocenę, są bardzo niepewne swoich umiejętności, za-
równo edukacyjnych jak i interpersolanych. Wzajemna pomoc, korekta pracy wzmac-
nia relacje rówieśnicze i doskonali umiejętność uczenia się.

Atmosfera i klimat lekcji także ma istotny wpływ na jakość nauczania. Niebagatelne 
znaczenie ma tu poczucie humoru. Przynosi ono obopólne korzyści. Nauczyciela nie mę-
czą powtarzające problemy i trudności, a uczniowie ze śmiechem na ustach także się uczą  
i to z przyjemnością. Spojrzenie z dystansu na siebie i rzeczywistość, szczególnie tę szkol-
ną, złagodzi napięcia, rozluźni i zbuduje przestrzeń sprzyjającą pogłębianiu wiedzy  
i umiejętności. 

Niech zatem podsumowaniem będzie strategia zarządzania klasą wg Mary Pop-
pins.27 
A zatem, Nauczycielu:
1. Bądź miły ale stanowczy.
2. Upewnij się, że masz uwagę uczniów.
3. Zachęcaj do utrzymywania porządku.
4. Dodaj element zabawy.
5. Bądź przygotowany.
26  https://etwinning.pl/szkolenia/
27  https://www.weareteachers.com/classroom-management-strategies-from-mary-poppins/
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6. Doskonal swój warsztat pracy.
7. Nie bój się uśmiechać i śmiać.
8. Dowiedz się jak naukę sprzedać uczniom.
9. Zawsze oferuj wsparcie.
10. Bądź rozsądny.
11. Przygotuj plan na gorsze zachowanie uczniów.
12. Przygotuj się na wszelkie komentarze.
13. W gorsze dni zapewnij sobie małe przyjemności.
14. Pamiętaj, że jutro jest zawsze nowy dzień!

Agnieszka Olczyk
nauczyciel języka polskiego i informatyki, 

bibliotekarz, doradca zawodowy



26

 „Übung macht Meister” 
 – Jak zmotywować ucznia 

i zachęcić do nauki języka niemieckiego?
„Stereotypy mówią nam niewiele o tych, których dotyczą.

Bardzo wiele natomiast o tych, którzy je wytworzyli”.
28

 Andrzej Garlicki

Istnieje wiele stereotypów dotyczących języka niemieckiego i Niemców. Uczniowie 
pytani, co wiedzą o Niemczech, z czym lub z kim im się kojarzą, odpowiadają zawsze 
to samo: Hitler, II wojna światowa, obozy koncentracyjne. Mówi się także, że Niemcy 
są skąpi, bez poczucia humoru i gburowaci, a język niemiecki uważany za twardy oraz 
nieprzyjemny do słuchania.

W dzisiejszych czasach, kiedy Europa jest dla wszystkich otwarta, warto o tym roz-
mawiać i zmieniać nastawienie Polaków do zachodnich sąsiadów. Dobrym miejscem 
jest szkoła. Właśnie tu należy tak pracować z uczniami, aby obalić te stereotypy oraz 
zachęcić ich do nauki tego pięknego języka. Język niemiecki i jego reguły grama-
tyczne są jasne i klarowne, a w całej gramatyce panuje porządek oraz przejrzyste 
paradygmaty. Zaletą tego języka jest także logiczny sposób tworzenia rzeczowników, 
nawet tych bardzo długich np.:
• Arbeitsunfahigkeitbescheinigung,
• Damenfussballweltmeisterschaftsqualifikationsspielubertragung,

które w rzeczywistości można podzielić na krótsze słowa, a ich znaczenie szybko 
odgadnąć.

Na lekcjach niemieckiego należy uświadamiać uczniom, jak bogata jest kultura 
i gospodarka niemiecka: wielcy Goethe, Schiller, Bach, Beethoven, piękne bogate 
miasta, potęga przemysłu, sprawna gospodarka, najlepsze marki samochodów, Ram-
mstein, Scorpions, wspaniała przyroda, doskonałe warunki do wypoczynku, Alpy, cze-
kolada i w końcu misie Haribo. Również położenie Niemiec jest bardzo korzystne: od 
północy kraj oblewany jest wodami – Morzem Bałtyckim i Północnym, a na południu 
mamy Alpy. Godne wspomnienia jest Pojezierze Meklemburskie, Jezioro Bodeńskie, 
zamki na skałach w Badenii i Turyngii. Istotne jest również, że język niemiecki jest nie tyl-
ko językiem urzędowym w Niemczech, ale również w Austrii, Szwajcarii i Lichtensteinie, 
co daje nam możliwość porozumiewania się nim w czasie wyjazdów zagranicznych.

W większości szkół język angielski jest językiem wiodącym, zaś drugim obcym jest naj-
częściej język niemiecki. Zatem nasuwają się pytania: Czy jest możliwe, żeby uczniowie 
polubili język naszego zachodniego sąsiada? Czy uda się nauczycielom przekonać 
uczniów, żeby uczyli się z przyjemnością języka niemieckiego?

Aby zmotywować moich uczniów do nauki oraz poszerzyć ich wiedzę kulturową, 
organizuję w szkole projekt w formie konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 
pt: „Mistrz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych”. Projekt trwa dwa lata. W pierwszym 
roku nauki języka uczniowie piszą test z wiedzy o Niemczech i Szwajcarii, zaś w drugim 
chwalą się wiedzą na temat Lichtensteinu i Austrii, co pozwala na wyłonienie „Mistrza 
wiedzy o krajach niemieckojęzycznych”. Zachętą do udziału w projekcie są nagrody, 
które otrzymuję od Ambasady Niemiec w Warszawie, Ambasady RP z Lichtensteinu, 
Konsulatów Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu oraz Opolu, Ambasady RP w 
Bernie.

Następnym działaniem mającym na celu podniesienie atrakcyjności nauki języka 
naszych sąsiadów jest świętowanie „Dnia Języka Niemieckiego”. W tym dniu odbywa 
się szereg działań, między innymi konkurs recytatorski „Być jak Johann Wolfgang Go-
ethe” oraz podchody „Schnitzeljagd”. Na konkurs recytatorski uczniowie muszą przy-
gotować wiersz poety niemieckojęzycznego. Oceniana jest wymowa, interpretacja 
tekstu, stopień opanowania wiersza i ogólne wrażenie artystyczne. Celem konkursu jest 
28  J.Bartmiński, Stereotypy mieszkają w języku, Lublin 2007, s.260
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poznanie kultury krajów niemieckojęzycznych, doskonalenie języka niemieckiego oraz 
rozbudzenie zainteresowania nauką języka niemieckiego wśród uczniów.

Większą popularnością cieszą się podchody czyli „Schnitzeljagd”. Zadaniem uczniów 
jest zebranie liter rozmieszczonych w różnych miejscach szkoły i utworzenie hasła. Aby 
otrzymać literę od nauczyciela, biorącego udział w zabawie, pary muszą wykonać 
zadanie związanie z językiem niemieckim: zadania gramatyczne, leksykalne, odpo-
wiedzieć na pytania na temat krajów niemieckojęzycznych. Trzeba zatańczyć walca 
wiedeńskiego, podać przepis na sałatkę ziemniaczaną po niemiecku, powtórzyć ła-
mańce językowe, przetłumaczyć kolory z angielskiego na niemiecki czy robiąc przysia-
dy liczyć po niemiecku do 10. Ta forma nauki, przez zabawę doskonale się sprawdza i 
jest bardzo lubiana przez moich uczniów.

Kolejnym projektem przeprowadzonym przeze mnie jest „Lichtensteiner Modell” or-
ganizowany przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Projekt ten po-
legał na współpracy z innymi nauczycielami, którzy w ciągu jednego tygodnia poru-
szali na swoich przedmiotach tematy i zagadnienia związane z językiem niemieckim. 
Na przykład na historii rozmawiano o Murze Berlińskim oraz oglądano film ukazujący 
upadek Muru Berlińskiego, na angielskim czytano teksty o Oktoberfest, zaś na języku 
polskim omawiano poezję Goethego i Schillera, na fizyce przybliżono sylwetki znanych 
niemieckich fizyków, na matematyce posługiwano się liczebnikami w języku niemiec-
kim, zaś na geografii uczniowie samodzielnie tworzyli mapę Niemiec. Dzięki temu pro-
jektowi uczniowie dowiedzieli się wielu interesujących rzeczy na temat historii i geogra-
fii Niemiec, sławnych osobach oraz poszerzyli słownictwo z języka niemieckiego.

Innym bardzo ciekawym i motywującym projektem jest pisanie listów po niemiecku. 
Uczniowie w ramach „Brieffreunde” korespondowali po niemiecku z uczniami z Anglii 
i Słowacji. Aby znaleźć partnerów do tego działania korzystałam z for internetowych 
i portalu Facebook (grupa „Deutschlehrer in Europa”), gdzie wielu nauczycieli języka 
niemieckiego z Polski i innych krajów poszukuje szkół do korespondencji uczniowskiej. 
Uczniowie, oprócz pisania tradycyjnych listów, wymieniają się także zdjęciami i rysun-
kami. Każdy list porusza inną tematykę: uczniowie piszą o sobie, o swojej rodzinie, szko-
le, mieście. Rolą nauczyciela jest nadzorowanie projektu, pomoc uczniom od strony 
językowej oraz motywowanie do jak najbardziej samodzielnego pisania. Wartością 
dodana tego projektu jest to, że uczniowie piszą listy w sposób tradycyjny, który w 
dzisiejszych czasach nie jest zbyt popularny. Moim zdaniem taka forma doskonalenia 
jest najlepszą motywacją do nauki języka niemieckiego. Uczniowie z niecierpliwością 
czekają na każdą odpowiedź, a wspólne czytanie listów, oglądanie zdjęć, tłumacze-
nie nowych słówek sprawia im radość. Istnieje możliwość, że po zakończeniu projektu, 
któryś z uczniów będzie nadal kontynuował tę znajomość.

Zachętą do nauki języka niemieckiego, oprócz projektów i konkursów, są atrakcyjne 
lekcje prowadzone przy pomocy tablicy multimedialnej z użyciem technologii infor-
macyjnej. Do każdego tematu lekcji można dopasować jakiś film, scenkę, zabawę 
czy interesujące ćwiczenia gramatyczne. W celu przygotowania ćwiczeń interaktyw-
nych używam darmowych programów takich jak: LearningsApp, Quizlet czy Kaho-
ot. Programy te posiadają bazę swoich ćwiczeń i zagadnień ułożoną tematycznie. 
Uczniowie mogą również samodzielnie tworzyć własne ćwiczenia. Warte polecenia są 
filmiki na kanale YouTube prowadzone przez pana Arkadiusza Gerlica oraz filmiki „Le-
arn German with Anja”, „Learn German with Jenny” oraz „Super Easy German”, które 
dodatkowo wspomagają naukę języka angielskiego.

Istnieje wiele aplikacji na telefon, dzięki którym uczniowie mogą sami uczyć się nie-
mieckich słówek. Do najbardziej znanych aplikacji na Androida i iOS należy Duoligo. 
Można skorzystać bezpłatnie z kilkunastu lekcji tematycznych. Ciekawą aplikacją na 
Android i iOS jest Anki. Aplikacja ta posiada bogaty zasób słów z wielu dziedzin ży-
cia. Jej atutem jest możliwość samodzielnego zestawienia słów do nauki, bądź wy-
bór interesującego ucznia tematu. BBC videos Henning Wehn to zbiór materiałów, 
oraz krótkich filmów do nauki języka niemieckiego. Dzięki którym można zapoznać się 
ze zwrotami językowymi i idiomami. Jest to aplikacja skierowana głównie do uczniów 
znających język niemiecki w stopniu komunikatywnym. Języka niemieckiego można 
się również uczyć poprzez słuchanie podcastów, czyli krótkie audycji prowadzonych 
przez Michel’a Thomas’a na Pukka. Dla początkujących ciekawą propozycją jest apli-
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kacja Istart German służąca utrwalaniu informacji i powtarzaniu materiału. Natomiast 
DeutschAkademie ćwiczy kompetencje językowe na poziomie A1-C2, zaś aplikacja 
Wie Geht skupia się na słownictwie z życia codziennego. Moi uczniowie mają za zada-
nie samodzielnie dokonać wyboru oraz korzystać regularnie z tych aplikacji.

Myślę, że w nauce języka obcego ważna jest także możliwość porozumiewania się 
w tym języku podczas wycieczek i wyjazdów zagranicznych. A zatem istotną rolę mo-
tywacyjną pełnia projekty: np. Erasmus, eTwinning oraz wymiana młodzieży. Jeżdżąc 
na wycieczki do Wiednia z uczniami zauważyłam zwiększenie zainteresowanie nauką 
języka niemieckiego. Uczniowie byli zmotywowani do utrwalania zwrotów potrzeb-
nych do porozumiewania się w sklepie, kawiarni czy na przystanku, zaś każde słowo 
wypowiedziane po niemiecku w Austrii wywoływało uśmiech na twarzy i zadowolenie 
ze swoich językowych możliwości.

Komunikacja w językach obcych jest jedyną z najważniejszych umiejętności kluczo-
wych ustalonych przez Unię Europejską. Uważam, że w dzisiejszych czasach należy 
pamiętać o słowach których autorem jest Frank Smith: „Jeden język ustawia cię w 
korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.”2 Nauczanie języka nie-
mieckiego powinno być jednym z priorytetów szkoły, ponieważ daje młodym ludziom 
realne szanse na powodzenie i sukces w życiu zawodowym.

Alina Olszewska
nauczyciel języka niemieckiego
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CLILL w edukacji wczesnoszkolnej
„Doświadczenia i doznania to jest uczenie się” – słowa Carla Hannaford`a dosko-

nale obrazują podstawowy kierunek metody CLILL, który jest skupiony na wdrażaniu 
nauki języka angielskiego w sposób jak najbardziej naturalny, poprzez zintegrowanie 
nauczania przedmiotowego i językowego. Z tego powodu badacze edukacji żywo 
interesują się zagadnieniem empirii oraz przeżywania. Dziś główną rolę na arenach 
wychowania, grają media. Uczniowie posiadają zatem, zasadnicze pojęcie o świecie 
płynące ze szklanego ekranu telewizora lub komputera. Dzisiejszy uczeń nie chce pa-
mięciowej nauki słówek, czy przepisywania wielokrotnie tej samej frazy celem utrwale-
nia lub zapamiętania gramatyki. Najszybciej zapamiętujemy bowiem, te dane, które 
nas interesują i które odbieramy polisensorycznie, co jest poparte wieloma wynikami 
eksperymentów pedagogicznych. Co za tym idzie, warto odnieść się do tego co dzie-
ci lubią i kochają – bajek, baśni, opowiadań oraz, co najważniejsze, tego co dobrze 
znają. I tu jest miejsce dla metody CLILL. O ile łatwiej jest zrozumieć i zapamiętać wy-
rażenie: „Once upon a time” – kiedy dobrze pamiętamy popularny początek bajek: 
„Dawno, dawno temu” lub zakończenie: „Żyli długo i szczęśliwie” – „They lived happily 
ever after”. Podczas nauki dużo skuteczniej dzieci zapamiętają nazwy krajów, czy to 
w języku ojczystym czy obcym, jeśli będą miały szansę, zakolorować ich kontury, od-
naleźć je na globusie lub chociażby mapie, zobaczyć ich mieszkańców, spróbować 
narodowych dań itp.

Globalizacja sama wymusza na nas inne sposoby podejście do nauczania, aby nasi 
podopieczni odnaleźli się w świecie, gdzie podstawą komunikacji jest język angielski. 
Potrzebują zatem kompetencji płynnego komunikowania się w tym języku. Musimy po-
kazać im, że język obcy nie istnieje w oderwaniu od materiału dydaktycznego z innych 
dziedzin.

Metoda CLILL (ang. Content and Language Learning) oznacza właśnie zintegrowa-
ne nauczanie przedmiotowo-językowe. Dodatkowo nie obciąża szkolnego harmono-
gramu i można ją zawsze wdrożyć. Pozwala uczniom zauważyć celowość takiej pracy 
dydaktycznej. CLILL został zdefiniowany w roku 2005 jako podejście do nauczania, 
gdzie zarówno treści przedmiotowe jak i językowe są nauczane poprzez dodatkowy 
język. CLILL to zatem metodologia, podejście edukacyjne lub pedagogiczne czy też 
innowacyjna praktyka.

Zgodnie z definicja Coyle mamy cztery podstawy, na których opiera się sam CLILL, 
czyli treści (ang. Content), komunikacja (ang. Communication), umiejętności poznaw-
cze (ang. Cognition) oraz kultura (ang. Culture).

Treści są przyswajane wykorzystu-
jąc zachęcającą i atrakcyjną tema-
tykę. Nie skupiają się na sferze grama-
tycznej sensu stricto, a na nabywaniu 
jej w rzeczywistym kontekście, jako 
narzędzia do rozwiązania zadania. 
Nie jest ważne przedstawienie i prze-
pracowanie konstrukcji. Uczeń, aby 
mógł odpowiedzieć na zagadkę czy 
pytanie, musi zbudować poprawne 
zdanie. 

I tu dochodzimy do istoty komu-
nikacji – gdy pytamy oczekujemy 
odpowiedzi. Język staje się medium 
między nauczycielem a uczniem, jak 
również między samymi uczniami, w 
czasie prac grupowych czy też zwy-
czajnej rozmowy na podany temat.

Jako Polacy – myślimy po polsku, 
ale język obcy staje się drugim waż-
nym elementem procesu myślowe-
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go. Powoli przestawiamy się z myślenia gramatycznego w języku polskim na gramatykę 
angielską i angielskie podejście do komunikacji. Zostaje wzbogacona sfera pojęciowa 
oraz procesów poznawczych. Potrzeby poznania wywodzą się z odruchu orientacyj-
nego, czyli bezwarunkowego instynktu przetrwania w otoczeniu. Według Donaldsona 
pojawiły się one najwcześniej w ontogenezie naszego gatunku, zatem dlaczego by 
nie odnieść się właśnie do nich.

Uczenie się języka zawsze zahacza o sferę kultury. Porównanie kultury rodzimej i ob-
cej ubogaca, pobudza chęci poznawcze oraz otwiera na inność. Znajomość kultury 
i wiedza o jej odmienności pozwala szerzej spojrzeć na zglobalizowany świat. Uświa-
domione różnicę są podstawą do dalszych rozważań a tym samym uczeń orientuje 
się, iż to co inne nie zawsze musi być przerażające. Inność pozwala czerpać ze źródła, 
dokładnie tego czego, chcemy i zapewnia szersze spojrzenie na świat.

Jak wynika z powyższych czterech elementów, nauczyciel powinien wyciągać 
to co najważniejsze, z podobieństw jak również różnic między poszczególnymi przed-
miotami, w zakresie treści programowych. Ma obowiązek podkreślać czy też uwypu-
klać relacje miedzy przedmiotowe. Takie podejście daje podwójne korzyści z przerobio-
nego materiału. Niestety wykorzystywanie CLILL zakłada pewien poziom znajomości 
języka angielskiego u nauczyciela.

Duża zaletą CLILL jest różnorodność modeli ekspozycji:
• Krótkotrwała ekspozycja, w której obszary tematyczne w zakresie języka obcego 

rozwijane są od 15 do 30 minut dziennie. W obszarze matematyki może to być lek-
cja dotycząca figur geometrycznych, gdzie poznajemy ich angielskie nazwy i two-
rzymy z nich różnego typu obrazy lub szukamy ukrytych figur w gotowych grafikach. 
Ćwiczymy w ten sposób nie tylko zasób słownikowy, ale także wypowiadanie się i 
komunikację z partnerem w języku obcym.

• Krótka seria zintegrowanych lekcji, które są zaplanowane wokół konkretnego tema-
tu, ale mogące obejmować kilka obszarów. Można zorganizować kulturowy ciąg 
zajęć o zwyczajach bożonarodzeniowych, gdzie np. trzeba namalować obrazek 
polskiej a także angielskiej Wigilii, a następnie porównać oba w parach. Edukacja 
to oczywiście zblokowany obszar zatem z zakresu matematyki można policzyć pre-
zenty jakie dostała Alice pod choinkę, z przyrody sprawdzić gatunki drzewek jakie 
stoją w naszych domach bogato zdobione, a z wychowania fizycznego zabawić 
się w powożenie saniami Santa Clausa. Wymaga to jednak dopracowania całego 
cyklu np. trzech dni i nierzadko włączenia innych nauczycieli w projekt.

• Kursy modułowe trwają za to dłużej, nawet do pół roku, gdzie aspekty danego 
przedmiotu są zawsze wykładane za pomocą języka obcego. W przypadku eduka-
cji wczesnoszkolnej może to być zakres przyrodniczy – poznawanie poszczególnych 
siedlisk, cyklicznie, raz w tygodniu przez dwa miesiące. Zarówno zwierzęta danych 
obszarów jak i nazwy terenów podajmy w języku angielskim np. poprzez dopaso-
wanie podpisów do rycin. Omawiamy i porównujemy życie danych gatunków na 
konkretnym obszarze oraz zakres ich dostosowania biologicznego do danego śro-
dowiska.

• Krótkie intensywne kursy jednodniowe, są w praktyce najprostsze do wykonania i 
najlepiej zapadają uczniom w pamięć, ponieważ są czymś innym od rutyny szkolnej 
– swoistą ciekawostką. Cały dzień poświęcony angielskim bajkom np. Kubusiowi Pu-
chatkowi A.A. Milne`a, gdzie wszystkie aspekty zajęć noszą znamiona angielskości.

• Długotrwałe nauczanie z częściowym zanurzeniem odnosi się zwykle do indywidu-
alnej pracy z uczniem lub stworzenie rocznego projektu. Częściowe zanurzenie jest 
trudne do wykonania w edukacji wczesnoszkolnej, gdzie nacisk kładziemy na język 
ojczysty zarówno w mowie jak i piśmie, ale roczny projekt spisuje się doskonale.

Jak widać, założeniem jest uczenie się gramatyki i słówek obocznie, w czasie pozna-
wania ogólnego materiału. Warto pokusić się o pracę na autentycznych materiałach. 
Można łatwo omówić budowę anatomiczną człowieka na podstawie kart z piłkarzami 
które są ogólnodostępne w wersji angielskiej w Internecie. Dodatkowo mamy kolory 
skóry, liczby na koszulkach, narodowość, nazwy krajów. Rozwijamy myśl o przedstawie-
nie historii spotkań drużynowych, oczywiście wykorzystując czasy przeszłe (Past tenses), 
komentujemy zasady gry wykorzystując czas teraźniejszy prosty (Present Simple) i czas 
teraźniejszy ciągły (Present Continuous). Tak niewiele trzeba, aby lekcja stała się bo-
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gata, ciekawa a także nowoczesna, ale nadal odnosząca się do tego co dzieci znają 
i lubią. Priorytetem pozostaje oczywiście nauczanie tematu lekcji. Gdy chodzi o ko-
smologię mamy szeroki wybór anglojęzycznych filmów, ilustracji czy prezentacji doty-
czących planet Układu Słonecznego. NASA publikuje wiele ciekawostek, które można 
spokojnie, po krótkim dopasowaniu, przedstawiać dzieciom w klasach I-III. 

Niebagatelnymi zaletami CLILL jest interakcyjność, współpraca, kreatywne myśle-
nie, poszerzanie wiedzy oraz stopniowe budowanie umiejętności językowych, przy 
wsparciu nauczyciela, dążące do całkowitej samodzielności w wypowiadaniu się.

Zasada pracy jest jedna – holistyczność. Zapewnienie ekspozycji na język oraz moty-
wacja zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna są gwarantem sukcesu. Warto wskazać 
realne możliwości wykorzystania języka, nie tylko w obszarze materiałowym. Gdy cel 
jest jasny, łatwo przemycić coś więcej. W klasach I-III także można podawać polece-
nia w języku angielskim. Nie trzeb odnosić się tylko do tematu lekcji. „Raise your hands” 
– odpowiadające popularnemu „Zgłoś się.”, to w okresie edukacji wczesnoszkolnej 
jedne z popularniejszych słów padających z ust nauczyciela, gdy rozentuzjazmowani 
mali uczniowie wykrzykują odpowiedzi. Nie ma problemu w zrozumieniu tej wypowie-
dzi, a wielokrotnie powtarzana szybko się zakorzenia i przenosi na zajęcia w świetlicy 
szkolnej czy też na lekcje religii. To dobry znak, kiedy dzieci cytują, wykorzystując język 
obcy, proste polecenia na innych przedmiotach lub podczas przerw śródlekcyjnych . 

W sukurs idzie tu nowoczesna technologia. Większość paneli sterowania, a tak-
że działów menu jest w języku angielskim – podobnie jak najpopularniejsze „on/off” 
na praktycznie każdym urządzeniu elektronicznym. Język angielski otacza nas – mamy 
„shop” a nie sklep, „show” a nie widowisko. Ponadto, sporo wyrazów nie jest tłuma-
czonych, jak snowboard bądź hamburger. Są i takie, które nie tylko dzieci, ale i my 
– dorośli znamy lepiej w oryginale, niż ich polskie odpowiedniki. Mamy tu zatem DVD, 
a nie zapis danych na dysku optycznym. Stopniowe poszerzanie zanurzenia w język, 
daje dziecku asumpt do dalszych poszukiwań tego co już w polszczyźnie zdążyło się 
zagnieździć. 

Brak nacisków i wymagań, pozwala poprzez CLILL otworzyć się na poszukiwania 
i chęć pracy pomimo błędów np. gramatycznych. Uczeń zna odpowiedź, ale buduje 
błędne zdanie ale nie czuje presji popełnionego błędu, ponieważ osiąga połowiczny 
sukces. Oczywiście ma to dwa bieguny. Uczeń może wypowiedzieć się poprawnie 
gramatycznie, ale pod względem merytorycznym popełnić błąd. W obu przypad-
kach gorycz porażki, osładza pewien sukces. Dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, 
odnoszenie sukcesu jest niezwykle ważne, ponieważ buduje poczcie własnej wartości 
na przyszłość. Język obcy nie staje się wrogiem i trudnością, a towarzyszem w odkry-
waniu świata.

Metoda CLILL bazuje na inteligencjach wielorakich wg Howarda Gardnera. Jego 
zdaniem sama inteligencja jest wielopłaszczyznowa i dynamiczna, czyli dostarczanie 
wielu bodźców pozwala pobudzić różne rodzaje inteligencji oraz osiągnąć trwalszy, jak 
również lepszy wynik nauczania. Dydaktyka opiera się zwykle o zdolności lingwistyczno 
– logiczne, a te nie są najważniejsze w posługiwaniu językiem obcym. Owszem, CLILL 
bazuje na inteligencji językowej, ale pobudza w dziecku wrażliwość na rytm języka, na 
jego dźwięk i melodię, a nie tylko na warstwę znaczeniową. Wiele głosek jest bowiem 
wymawianych nieco inaczej w obu językach. Duże znaczenie przy próbach wyrażania 
się ma także, pomijając muzyczną, inteligencja interpersonalna. Jest wielu Polaków, 
którzy niestety posiadają tylko słownikową znajomość języka. Mimo dużego zasobu 
słów oraz perfekcyjnej gramatyki nie mają odwagi wykorzystywać swoich możliwo-
ści. Dzięki metodzie CLILL pokazujemy uczniom, że aby wejść w interakcję z innymi 
i próbować się z nimi porozumieć, musimy otworzyć się na błędy. Błędy są częścią 
życia, więc nie należy oczekiwać, że wszystko będzie wypowiadane idealnie. Uczymy 
się przecież na błędach. Aktywne uczestnictwo w zajęciach zakłada mówienie, jak 
również słuchanie innych i wyciąganie wniosków z ich koncepcji. Myślenie krytyczne 
oraz poddawanie w wątpliwość podanej tezy, wzbudza także kreatywność języko-
wą. Wsparcie rówieśników, obserwacja ich zmagań z powierzonymi zadaniami oraz 
wzajemna pomoc jednoczy klasę. Dzieci czują się bezpieczniej, wobec tego chętniej 
wychodzą z własnej strefy komfortu. Gdy pracują grupowo, razem ustalają wspólną 
odpowiedź, zastanawiając się nie tylko nad merytorycznym aspektem ale i grama-



32

tycznym czy słownikowym. Nawet jeśli grupa ustali, że na pytanie: „Czy jest taka pla-
neta Układu Słonecznego jak Mars?” odpowiedź brzmi – „tak”, trzeba jeszcze obmyślić 
sposób przekazania odpowiedzi. 
 Analiza, synteza, kreatywność, pamięć, ewaluacja, współpraca i ostatecznie 
wiedza, to elementy, na których opiera się rozwój językowy ucznia, który bierze udział 
w projektach CLILL. Multisensoryczne przyswajanie wiedzy i umiejętności, słuchanie ję-
zyka, dzielenie się opiniami jak również nawiązywanie dialogu, gwarantują uczniom 
dobrą znajomość języka angielskiego, który zawsze mogą wykorzystać w praktyce.  
A na tym nam przecież zależ, prawda?

Aleksandra Wasilewska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
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Sposoby uczenia się 
– teoria inteligencji wielorakich H. Gardnera 

„Jeśli dziecko nie uczy się
w sposób jaki uczysz,

wtedy musisz nauczać je,
w ten sposób 

w jaki się uczy.”
R. Dunn

Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w zmieniającej się rzeczywi-
stości, do dobrego funkcjonowania społecznego i zawodowego w przyszłości oraz 
kształtowania postawy uczenia się przez całe życie. Młody człowiek, poznając siebie, 
potrafi kierować własnym życiem, realizując wyznaczane cele oraz oczekiwania, śro-
dowiska w którym żyje.

Gdy bierzemy pod uwagę wyłącznie wyniki w nauce jako kryterium uzdolnień, może 
to prowadzić do późnego zidentyfikowania uzdolnienia lub niezidentyfikowania go w 
ogóle. „Nierozwijane uzdolnienia są przekierowane na inne aktywności, które nie są 
kluczowym potencjałem dziecka”29 – jak mówi Gardner. Innym problemem jest po-
stawa nauczycieli, którzy koncentrują się na dominującej zdolności, a pomijają fakt, 
że wielu uczniów jest uzdolnionych wszechstronnie i każdą ze zdolności należałoby 
rozwijać.

H. Gardner w badaniach wykazał, że inteligencja jest „wielopłaszczyznowa i dy-
namiczna”. Istnieją inteligencje nie tylko te, które najczęściej sprawdzamy na testach 
i oceniamy w szkole (językowo-matematyczne), ale również zdolności poznawcze, 
takie jak procesy sensoryczne, pamięć, uwaga, rozumowanie. Zdolność lub talent 
ucznia stanowi specyficzny rodzaj inteligencji. Zdolności są równorzędne i nie tworzą 
hierarchii. „Myślę – pisze Gardner – o inteligencji jako o zestawie relatywnie niezależ-
nych komputerów. Jeden komputer obsługuje zdolności językowe, drugi – orientację 
przestrzenną, kolejny odpowiedzialny jest za zrozumienie i rozwój relacji z innymi ludźmi 
itd. Lecz jak ustalić, jaki zestaw komputerów jest prawidłowy? Wyszedłem od ustalenia 
zestawu ośmiu kryteriów, które zaliczane są do sfery inteligencji.”30 Do tych zazwyczaj 
badanych – językowej i matematyczno – logicznej dołączył: wizualno – przestrzenną, 
muzyczną, kinestetyczną, interpersonalną, intrapersonalną, przyrodniczą. Każdy czło-
wiek rodzi się z nimi, jednak podczas naszego życia niektóre z nich rozwijają się silniej, 
niektóre słabiej, a jeszcze inne – prawie wcale.

Wg twórcy koncepcji nie ma dwóch ludzi, którzy mają dokładnie taką samą kom-
binację inteligencji. To, w jakim zakresie dana inteligencja się rozwija u każdego czło-
wieka, zależy od edukacji i kultury, w której się wychował.

Prezentowana koncepcja nie proponuje jednego właściwego sposobu nauczania. 
Jej twórca uważa, że to nauczyciele są tymi osobami, które mają podejmować naj-
ważniejsze decyzje w procesie nauczania i decydować o tym, w jakim stopniu można 
zastosować teorię inteligencji wielorakich w swojej praktyce szkolnej.

Aby wspierać uczniów w rozwoju nauczyciel musi określić ich typy inteligencji. Nie 
należy „przyklejać łatki” dziecku, bo profil inteligencji danej osoby nie jest stały i sta-
tyczny. Inteligencje ulegają zmianom związanym np. z naszymi doświadczeniami ży-
ciowymi. 

Koncepcja ta wspiera ucznia w rozwoju oraz pozwala diagnozować jego uzdolnie-
nia. Każde dziecko posiada charakterystyczną dla siebie konfigurację zdolności, a co 
za tym idzie potrzeby edukacyjne. Diagnoza właściwej dziecku konfiguracji zdolności 
pozwala na dostosowanie sposobu nauczania, czyli technik, metod i treści do możli-
wości i uzdolnień. Uczeń świadomy swoich mocnych stron może kierować pracą bar-
dziej efektywnie.
29  M. Taraszkiewicz, C. Rose „inteligencje wielorakie w klasie” z: „Atlas efektywnego uczenia się” 
30  H. Gardner „Umysł pod lupą. Koncepcja wielorakiej inteligencji i jej rozwój” 
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Kwestionariusz do badania wielorakich typów inteligencji jest szybkim sposobem na 
określenie rozkładu poszczególnych z nich wśród uczniów w klasie. Przydatny będzie 
w opracowaniu takiej strategii działania, która będzie służyć rozwijaniu ich możliwości 
i potencjału. Nie może być jednak jedynym źródłem wiedzy o dziecku. Przy jednora-
zowych, krótkich kwestionariuszach istnieje niebezpieczeństwo mylenia zainteresowa-
nia z umiejętnościami. Uczeń znając swoje mocne i słabe strony może z jednej strony 
na skutek osobistej refleksji rozwijać swoje predyspozycje, ale istnieje ryzyko, że część 
uczniów uzna, że w niektórych dziedzinach i tak „nie będzie dobrym”, podobnie może 
uważać otoczenie. Niezbędna zatem jest obserwacja ucznia, jak on rozwiązuje pro-
blemy w różnym otoczeniu, gdy zajmuje się zwykłymi czynnościami, mając na uwadze 
to, że inteligencje są niestałe.

Twórca tej teorii uważa, że można rozwinąć każdy z rodzajów inteligencji poprzez 
zabawę, hobby i wspólne wyjścia, zachęcanie dziecka do eksperymentowania z róż-
nymi sposobami uczenia się.

We wrześniu uczniowie naszej szkoły wypełniali kwestionariusz do badania wielora-
kiej inteligencji. Uczniowie mieli przypisać każdemu stwierdzeniu, , gdy w pełni się z nim 
zgadzali cyfrę 5. Gdy uważali, że nie mają z nim nic wspólnego – 0. Cyfry od 5 do 0 
mogli użyć, aby określić stopień prawdziwości poszczególnych stwierdzeń w odniesie-
niu do swojej osoby. Wyniki tego kwestionariusza pokazały, że graficzny obraz rozkładu 
typów inteligencji uczniów klas I – III przedstawia się następująco. 

Z wykresu wynika, że średni rozkład poszczególnych ty-
pów inteligencji jest równomierny. Najwyżej punktowali i 
najczęściej wskazywali stwierdzenia, które określały inte-
ligencję wizualno-przestrzenną, kolejno: matematyczno 
– logiczną, muzyczną, intrapersonalną, interpersonal-
ną, lingwistyczną, kinestetyczną, natomiast najniżej były 
punktowane stwierdzenia określające inteligencję inter-
personalną. Zastanawiające jest, dlaczego uczniowie 
z tej grupy wiekowej tak nisko ocenili swoją inteligencję 
kinestetyczną. Uczniowie w zdecydowanej większości wy-
soko punktowali każde stwierdzenie ujęte w kwestionariu-
szu. Różnice punktowe między stwierdzeniami mieściły się 
w przedziale 13,25 – 15,44 pkt na jednego ucznia (w za-
kresie poszczególnych typów inteligencji).

Z kwestionariusza wyni-
ka, że uczniowie wg własnej 
oceny mają wiele mocnych 
stron. Chętnie podejmują 
różne zadania, uczestniczą 
w różnorodnych zajęciach, 

częściej samodzielnie, niż w grupie.
Należy jednak pamiętać, że stwierdzenia kwestionariu-

sza wstępnie określają rozkład poszczególnych typów in-
teligencji. Uczniowie powinni być obserwowani podczas 
realizacji różnych zadań (określających poszczególne 
typy inteligencji), pozwoliłoby to precyzyjnie określić typy 
inteligencji. Uczeń, określając poszczególne stwierdzenia, 
mógł mylić chęć wykonania zadania z faktycznymi moż-
liwościami.

W klasach II etapu edukacyjnego uczniowie najczę-
ściej wskazywali i najwyżej punktowali stwierdzenia okre-
ślające inteligencję interpersonalną i intrapersonalną, 
następnie kolejno: wizualno-przestrzenną, muzyczną, ma-
tematyczno-logiczną, kinestetyczną i najniżej punktowali 
lingwistyczną.
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Uczniowie klas wyższych ni-
żej niż koledzy z klas 1-3 punk-
towali stwierdzenia, dotyczące 
poszczególnych typów inteli-
gencji. Bardzo rzadko uzyskiwali 
maksymalną ilość punktów (w 
poszczególnym typie inteligen-
cji). Zdarzało się, że uzyskiwali z 
jakiejś inteligencji 0 pkt. Średnia 
ilość punktów kształtuje się na-
stępująco:

Także na tym etapie eduka-
cyjnym, aby właściwie określić 
typy inteligencji uczniów w swo-
jej klasie, należy uzupełnić wyni-
ki uzyskane po analizie kwestio-
nariusza własną obserwacją, 
stawianiem przed uczniami za-

dań praktycznych z poszczególnych typów inteligencji, w przeciwnym razie zainte-
resowania mogą być mylone z umiejętnościami. Dopiero pogłębiona analiza może 
służyć jako pomoc w rozwijaniu możliwości i potencjału uczniów.

Grażyna Marciniak 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, 

techniki, gimnastyki korekcyjnej



36

Interaktywne metody pracy z lekturą
Jednostki lekcyjne poświęcone omawianiu lektury są dla mnie wyzwaniem. Zało-

żeniem jest, aby uczeń podczas mówienia o problematyce utworu obowiązkowego, 
osiągał umiejętności, które wskazuje Podstawa programowa. Dodatkowo, nauczyciel 
tworząc cykl lekcji z lektury, tak powinien go zaplanować, by zawierał sprawdzenie 
wiadomości uczniów po przeczytaniu utworu, przedstawienie problematyki książki, 
analizę porównawczą poprzez zestawienie książki i filmu bądź jego fragmentu, a także 
napisanie danej formy wypowiedzi, która jest najbardziej adekwatna do omawianych 
treści.

Ważnym zadaniem dla nauczyciela polonisty jest zachęcić uczniów do czytania. 
Wiemy dobrze, że współczesna młodzież niechętnie zagląda do bibliotek czy księgarń. 
Dlatego nasuwa się pytanie – sprawdzać umiejętności czytania ze zrozumieniem po-
przez robienie kartkówki czy testu z treści książki, czy może stworzyć kartę pracy z lektu-
ry? Ja osobiście zajmuję stanowisko, że lepiej sprawdzać wiedzę uczniów poprzez kartę 
pracy. Uczniowie przy czytaniu książki obowiązkowej czy uzupełniającej, odpowiadają 
na pytania i wykonują zadania. Nie są to tylko ćwiczenia związane z pisaniem krótszej 
czy dłuższej wypowiedzi lub test zadań zamkniętych. Ale dodatkowo uczniowie muszą 
narysować coś zgodnie z opisem, jaki jest w książce. Dzięki takiej możliwości uczeń jest 
bardziej zaangażowany w swoją pracę, bo wie, że jeśli zrobi ją dobrze to otrzyma po-
zytywną ocenę, a dodatkowo będzie znał treść lektury. Taką formę pracy zastosowa-
łam wśród swoich uczniów. Oczywiście znalazły się osoby, które mi nie oddały karty z 
zadaniami, natomiast wszyscy pozostali otrzymali pozytywne oceny, a później bardzo 
aktywnie uczestniczyli w całym cyklu lekcji poświęconemu omawianej książce.

Metody programowane
W tej publikacji chciałabym położyć nacisk na metody interaktywne z użyciem 

komputera. Jest to dodatkowe zachęcenie uczniów do aktywnego uczestniczenia w 
zajęciach języka polskiego.

Modyfikacja
Pierwsza metoda polega na edycji filmu video związanego z lekturą. Przy jej oma-

wianiu podczas jednej jednostki lekcyjnej, uczniowie oglądają fragment filmu. Kawa-
łek projekcji pokazuje istotny element, jaki łączy książkę z wizualnym odbiorem dzieła. 
Dodam, że lekcja odbywa się w sali informatycznej, gdzie każdy uczeń ma dostęp do 
komputera, zazwyczaj zespół klasowy jest zmuszony podzielić się po dwie osoby na 
dany sprzęt komputerowy. 

Projekcja jest stworzona przez nauczyciela poprzez aplikację EdPuzzle. Polonista wy-
bierając ten program, musi znać się na edycji filmów video. Zakłada konto na wyżej 
wymienionej aplikacji i poprzez serwis You Tube, KhanAcademy lub aplikacje biblio-
teczne wyszukuje film, który go interesuje. Następnie dokonuje jego skrócenia, dodaje 
do niego pytania otwarte, zamknięte, dodatkowe nagrania oraz quizy i komentarze. 
Uczniowie podczas takich zajęć oglądają dany fragment przygotowany przez nauczy-
ciela, odpowiadają na pytania i wysyłają gotową pracę z powrotem do nadawcy, 
jakim jest polonista.

Taką aktywność można też zastosować jako zadanie domowe. Uczniowie po zalo-
gowaniu na swoje konta, mają udostępnioną stronę z filmem przez nauczyciela. Każde 
dziecko wypełnia zadania samodzielnie w domu, a następnie wysyła do polonisty. 
Dzięki temu nauczyciel sprawdza aktywność uczniów, jakość wykonania zadania i ich 
wiedzę. 

Tworzenie opowiadań
Aplikacja My Storybook kształtuje u uczniów takie umiejętności jak samodzielne, kre-

atywne myślenie oraz twórcze pisanie opowiadań z zastosowaniem dodatkowych na-
rzędzi. Uczniowie powyżej 13 roku życia mogą samodzielnie się rejestrować i logować, 
natomiast mniejsze dzieci otrzymują dane do konta, które stworzył nauczyciel. Każdy 
może stworzyć dowolną ilość historii.

My Storybook to strona, gdzie zostają stworzone książeczki, które opowiadają hi-
storię czy to książki, czy własnych przeżyć, są to także tomiki poezji. Oczywiście praca 
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zaczyna się od zrobienia strony tytułowej, gdzie oprócz nazwy dzieła podajemy nasze 
imię i nazwisko. Na kolejnych stronach piszemy teksty oraz dodajemy obrazy. Doskona-
łym rozwiązaniem jest to, że takie książeczki można wydrukować. Taką pracę można 
wykonać podczas lekcji lub w domu jako zadanie, oczywiście po wcześniejszym wytłu-
maczeniu uczniom problematyki działań.

Nagrywanie dźwięku
To metoda bardzo przydatna przy czytaniu lub słuchaniu ze zrozumieniem. Nagry-

wając dźwięk, korzystamy z dwóch serwisów SpeakPipe lub Voice Spice Recorder. W 
obu przypadkach potrzebny jest sprzęt w postaci słuchawek z mikrofonem. Zadania 
jakie możemy wykonać przy możliwości tej aplikacji to nagranie recenzji książki, frag-
mentu wiersza czy słuchowiska radiowego. Uczniowie podczas pracy z lekturą mogą 
właśnie dzięki tej formie pracy zachęcić innych do czytania poprzez nagranie najcie-
kawszych informacji o książce, stworzeniu krótkiej recenzji czy streszczenia. Dodatkowo 
do nagrania można dołączyć kartę pracy, w przypadku kiedy byłoby to słuchowisko.

Tablica
Kolejną możliwością pracy z lekturą jest Padlet, tzn. stworzenie interaktywnej tabli-

cy z różnymi informacjami. Taką tablicę tworzy się od podstaw. Uczeń lub nauczyciel 
projektuje główną stronę, która ma informować o czym będzie mowa w poniżej two-
rzonej pracy. Następnie wstawiamy teksty ( fragment lektury, recenzję książki), obrazy 
(zdjęcie autora, fotosy ze spektaklu, niestandardową grafikę). Dodajemy linki w posta-
ci wywiadów, piosenek, teledysków. Gotowy Padlet może być wydrukowany i zostać 
przedstawiony na lekcji jako forma powtórzenia informacji o lekturze lub możemy taką 
pracę zadać uczniom, by stworzyli własne podsumowanie rozważań na temat książki.

Tworzenie historii
Sutori to serwis z narzędziami do tworzenia cyfrowych historii . Zawierają one obrazy, 

teksty, nagrania filmowe i dźwiękowe, linki do stron internetowych oraz przygotowane 
przez nas quizy. Tematów na wykorzystanie tej aplikacji jest wiele, ja się skupiam na 
podaniu możliwości pracy z lekturą. To my decydujemy o tym, która plansza z informa-
cjami będzie pierwsza i w każdej chwili możemy to edytować. Sutori działa podobnie 
merytorycznie jak Padlet. Tylko, że wygląda inaczej. W aplikacji Padlet wszystkie wia-
domości mamy podane na osi, którą możemy edytować i przesuwać do góry lub na 
dół. Natomiast w Sutori historia naszych działań jest opisana na jednym poziomie, lecz 
decydujemy o tym, która plansza ma być przedstawiona jako pierwsza.

Mapa mentalna
Ostatnią metodą jest interaktywna mapa myśli. Po założeniu konta, tworzymy wła-

sną mapę. Przy omówieniu lektury może to być powtórzenie wiadomości o bohate-
rach i problematyce utworu. Mapa może zostać przedstawiona z początkiem oma-
wiania cyklu lekcji lub przy jej końcu. Ciekawe jest to, że po stworzeniu mapy możemy 
ją wydrukować i rozdać każdemu uczniowi. Inną zaletą jest możliwość wielokrotnego 
rozgałęzienia mapy, tzn. po wykonaniu takiej mapy, możemy ją wysyłać innym oso-
bom, by coś do niej dołączyły. 

***
Mam świadomość tego, że nie wyczerpałam tematu. Na rynku pojawi się na pewno 

o wiele więcej metod interaktywnych. Ja podjęłam się próby selekcji tych, które uwa-
żam za najbardziej odpowiednie w pracy z lekturą. Jest to też pewna odskocznia dla 
uczniów, bowiem uzmysławiają sobie, że mówienie o książce i jej omawianie to nie tyl-
ko praca z lekturą w formie papierowej, ale także możliwość stworzenia opowiadania, 
sprawozdania, ułożenia zadań do lektury poprzez korzystanie z interaktywnych metod. 
Dzięki temu lekcja czy cykl lekcji staje się bogatszy o nowe treści. 

Hanna Wilk 
nauczyciel języka polskiego



38

Wybrane techniki nauczania sprawności językowych
W związku z tym, że dzisiejsze czasy i realia ogólnoświatowych trendów stawiają 

przed ludźmi nowe wyzwania, człowiek zmuszony jest do posługiwania się nie tylko 
językiem ojczystym, ale i obcym. Jako, że dzieci rozpoczynają naukę języka obcego w 
wieku przedszkolnym, celem nauczania powinno być nie tylko wprowadzenie dzieci 
w świat języka angielskiego, ale przede wszystkim wytworzenie podstawowej kompe-
tencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej im porozumiewanie się w języku an-
gielskim.

Dostosowanie technik do form aktywności dzieci również odgrywa istotna rolę w 
ich kształceniu. Aby w pełni opanować język obcy należy przede wszystkim zwrócić 
uwagę na jego system, czyli na wszystko to, z czego się składa. Głównym celem nauki 
języka angielskiego jest poprawienie sprawności receptywnych (słuchanie, czytanie) 
i produktywnych (mówienie i pisanie). „Każdy, kto chce nauczyć się języka obcego 
musi pamiętać o tym, że nie wystarczy opanować tylko jedną sprawność, aby się 
nim swobodnie posługiwać, musimy przyswoić sobie wszystkie sprawności językowe 
a nawet operować nimi oddzielnie. Jest to niezwykle ważne, ponieważ receptywne 
i produktywne sprawności pozwalają na nieskrępowane użycie środków językowych, 
które przekażą określone treści i pozwolą na komunikację”31. Doskonałym przykładem 
może być diagram kompetencji językowych według Hanny Komorowskiej, która uka-
zuje doskonałego użytkownika języka:

Tabela nr. 1 Diagram kompetencji językowych

Komunikacja werbalna Komunikacja niewerbalna

Wymowa
receptywna

Pisownia
receptywna

Słownictwo
Receptywne

Gramatyka
receptywna

Wymowa
produktywna

Pisownia
produktywna

Słownictwo
Produktywne

Gramatyka 
produktywna

mówienie rozumienie
ze słuchu Czytanie Pisanie interakcja mediacja

Komorowska dzieli nauczanie języka obcego na kilka elementów:
 – nauczanie wymowy, rytmu i intonacji (articulation, pitch, intonation),
 – nauczanie pisowni (spelling),
 – nauczanie słownictwa (vocabulary),
 – nauczanie gramatyki (grammar),
• sprawności receptywne (receptive skills):
 – nauczanie rozumienia ze słuchu (listening),
 – nauczanie czytania ze zrozumieniem (reading),
• sprawności produktywne (productive skills):
 – nauczanie mówienia (speaking),
 – nauczanie pisania (writing).

1. Nauczanie wymowy, rytmu i intonacji.
Nauczanie wymowy zależy w dużej mierze od kilku czynników. Warto zwrócić uwagę 

na cel nauczania wymowy oraz na ilość czasu, jaki możemy na nią poświęcić. Idealna 
wymowa też w pewnym stopniu wpływa na naukę języka. Realnym poglądem było-
by tak uczyć wymowy, aby umożliwić swobodne wypowiadanie się. Najważniejszym 
zamiarem nauki wymowy powinna być jasność wypowiedzi ucznia tak, żeby został 
zrozumiany przez innych. Według Komorowskiej: „celem nauki wymowy jest komuni-
katywność wypowiedzi”32. Pracując z dziećmi zwłaszcza na I etapie edukacji należy 
pokazać uczniom, jakich błędów robić nie mogą a te, które już powstały natychmiast 
31  H. Komorowska: Metodyka Nauczania Języków Obcych. cyt. wyd., s. 12.
32  H. Komorowska: Metodyka Nauczania Języków Obcych. cyt. wyd., s. 137.
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eliminować. Można to uzyskać poprzez rozpoznawanie dźwięków. Uczeń musi usłyszeć 
poprawnie dźwięki i rozróżnić je wtedy, gdy wypowiadają się inne osoby. Ważne jest, 
więc rozpoznawanie i rozróżnianie dźwięków. W ćwiczeniu prawidłowej artykulacji po-
mogą bardzo proste zadania takie jak: podaj numer, policz powtórzenia, znajdź wy-
raz niepasujący do pozostałych, oznacz wyraz czy dopasuj obrazek do usłyszanego 
wyrazu. Techniką, która pomoże nam w trenowaniu prawidłowej wymowy jest między 
innymi: technika imitacji czyli powtarzanie. Skupia się ona na podaniu dzieciom wzoru, 
który muszą najdokładniej naśladować. Może się to odbyć przy pomocy króciutkich 
tekstów do odczytania czy ćwiczeń gdzie uczeń będzie musiał powiedzieć, co widzi 
na obrazku kończąc zdanie i używając danego dźwięku. Pytania i odpowiedzi mogą 
nakłonić ucznia do „wyprodukowania danego dźwięku”33. Ważne jest również zwró-
cenie uwagi uczniom na to gdzie pada akcent przy wypowiadaniu pojedynczych 
słów. Pomogą w tym ilustracje graficzne czy figury geometryczne. Przy uczeniu intona-
cji pomogą strzałki, które zwrócą uwagę uczniom na linię melodyczną zdania.

2. Nauczanie pisowni. 
Przy nauczaniu pisowni należy mieć w pamięci fakt czy dany język ma identyczny 

alfabet, co język ojczysty, jeśli tak jest, zdecydowanie ułatwi nam to pracę. Nauka 
poprawnej pisowni jest umiejętnością, którą dzieci uczą się niechętnie, jako, że spraw-
ności mówienia i słuchania uczą się w pierwszej kolejności. Aby zachęcić i zmotywo-
wać uczniów do nauki pisania nauczyciel może bez przeszkód zaproponować gry i 
zabawy, które znakomicie pomogą w trenowaniu tej umiejętności, są to: wąż literowy, 
znajdź przedmioty na literę, mnożymy wyrazy czy szukamy nowych wyrazów. Techniki 
nauczania pisowni skupiają się przede wszystkim na przepisywaniu danego wyrazu z 
podanego wcześniej wzoru, czyli tzw. odwzorowywanie. Trzeba oczywiście używać ta-
kich wyrazów, które zostały wcześniej wykorzystane w dyskusjach czy dialogach. Pod-
pisywanie należy również do znanej techniki gdyż „jej celem jest pokazanie związku 
między znaczeniem wyrazu, a jego kształtem graficznym”34.

3. Nauczanie słownictwa. 
Nauka słownictwa stanowi zaś jeden z najważniejszych elementów nauki języka ob-

cego. To przecież dzięki słowom jesteśmy w stanie się porozumiewać. Jeśli uczeń nie 
opanuje tej umiejętności będzie miał w przyszłości problemy z gramatyką, ze zrozumie-
niem tekstów i tego, co usłyszy w obcym języku. Uczniowie więcej i chętniej będą się 
uczyć słówek, jeśli ćwiczenia leksykalne będą częścią lekcji, oraz gdy będą w atrak-
cyjnej formie. Jeżeli nauczyciel ukaże słówka w różnych sytuacjach, przedstawi je za 
pomocą gestów i mimiki czy działaniach manualnych uczniowie zapamiętają je ła-
twiej. Dobrymi ćwiczeniami są: wskaż przedmiot, pokaż obrazek, zilustruj słowo za po-
mocą gestu i mimiki, powiedz synonim lub antonim, objaśnij. „Techniki, które najlepiej 
nauczą dziecko nowych słówek pomogą zapamiętać mu nowo poznane wyrazy. Są 
nimi: wymyśl kształt gdzie uczeń stara się zapisać wyraz w formie graficznej tak, aby 
przypominał mu o jego znaczeniu, skojarz wyraz z imieniem na daną literę, skojarz wy-
raz z zawodem lub pomieszczeniem”35. Jeśli chcemy nauczyć dzieci prostych zdań 
najlepiej posłużą nam techniki imitacji, czyli powtórzenia wyrazu lub krótkiego zdania 
za nauczycielem lub technikę imion gdzie nowo poznany wyraz powinien zaczynać się 
na taką samą literę, co imię dziecka. Skojarzenia tematyczne, łańcuszkowe czy wyraz 
niepasujący do pozostałych pomogą przy nauce większych części materiału jak na 
przykład lokalizacja przedmiotów (szkoła, kuchnia, łazienka, szpital). 

4. Nauczanie gramatyki. 
Nauczanie gramatyki powinno się w dużej mierze opierać na tym, jaką strukturę 

gramatyczną chcemy wprowadzić i jak ją prawidłowo zaprezentować. Według Ko-
morowskiej nowa struktura powinna być wprowadzona w następujący sposób:
 – wypowiedzenie nowej struktury w odpowiednim kontekście, który uczyni ją zrozumiałą 
dla ucznia,

33  H. Komorowska: Metodyka Nauczania Języków Obcych. cyt. wyd., s. 143.
34  H. Komorowska: Metodyka Nauczania Języków Obcych. cyt. wyd., s. 148.
35  H. Komorowska: Metodyka Nauczania Języków Obcych. cyt. wyd., s. 155.
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 – sprawdzenie właściwego zrozumienia struktury,
 – powtarzanie struktury przez uczniów,
 – zapisanie struktury na tablicy,
 – objaśnienie budowy struktury, podkreślenie jej istotnych cech i przeczytanie jej36.

Po zaprezentowaniu nowego materiału gramatycznego można spokojnie przejść 
do ćwiczeń, które pomogą uczniom ją lepiej zapamiętać. Technikami, które znako-
micie utrwalą nowy materiał gramatyczny to imitacja, czyli powtarzanie zwrotów lub 
zdań jak na przykład zabawa w głuchy telefon, substytucja, czyli podstawianie wyra-
zów i form gramatycznych, które mogą zwrócić uwagę na liczbę pojedynczą i mnogą 
oraz transformacja, czyli przekształcanie zdań według określonego wzoru. Częstymi 
zabawami, których można użyć są ćwiczenia typu: znajdź w klasie kogoś kto..., mini-
-drama, wywiad ze znaną osobistością czy rozmowa telefoniczna. Warto pamiętać 
również o tym że ucząc gramatyki uczeń powinien zdobyć konkretne umiejętności tak, 
by mógł je wykorzystać później w praktyce. Będzie to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, 
gdy struktury gramatyczne będą ilustrowane licznymi i ciekawymi przykładami oraz 
odniosą się do sytuacji i doświadczeń samych dzieci. 

5. Rozumienie ze słuchu. 
Sprawność rozumienia ze słuchu, która należy do sprawności receptywnych pozwoli 

nam na rozwinięcie naszej wiedzy dotyczącej języka obcego, jeśli w pełni opanuje-
my wszystkie wyżej wymienione elementy tj. wymowę, słownictwo i gramatykę. Aby 
uczniowie zrozumieli formy językowe i dialogi ze słuchu dobrze jest przeprowadzić ćwi-
czenia, które ukierunkują ich na dany temat i pozwolą im zrozumieć to, co słyszą. Po-
mocne będą tu obrazki i rozmowy na temat związany z nieznanym jeszcze tekstem, 
skojarzenia tematyczne lub przewidywanie wyrazów, jakie mogą się pojawić. Ułatwi to 
uczniowi łatwiejsze zrozumienie tego, co słyszy i szybsze wypełnienie brakujących luk w 
tekście. Należy pamiętać o tym, aby zmotywować uczniów do działania i aktywności 
związanych ze słuchaniem. „Znakomitymi technikami, które są związane ze słuchaniem 
to: posłuchaj i dobierz odpowiedni obrazek, posłuchaj i ułóż obrazki w odpowiedniej 
kolejności, posłuchaj i narysuj, zaznacz listę przedmiotów, imion, nazw, które występują 
w tekście, wypełnij tabelę, uzupełnij tekst lukami, czy techniki wielokrotnego wyboru, 
pytań i odpowiedzi lub prawdy – fałszu. Powinniśmy podkreślić, iż wszelkie sprawności 
związane ze słuchaniem są również technikami kontroli rozumienia”37.

6. Czytanie ze zrozumieniem. 
Sprawność czytania ze zrozumieniem odgrywa istotną rolę w nauce języka obce-

go, ponieważ każde dziecko może uczyć się jej indywidualnie oraz wspiera pozosta-
łe sprawności językowe. W procesie rozwijania tej umiejętności nauczyciel powinien 
pamiętać o tym, żeby przede wszystkim doprowadzić ucznia do takiego poziomu ję-
zykowego aby zrozumiał dany tekst, co z kolei wiąże się ze znajomością słownictwa i 
gramatyki. „Techniki, które mają zastosowanie w nauce czytania ze zrozumieniem są 
podobne do tych, które występują przy sprawności rozumienia ze słuchu a więc wszel-
kie dyskusje na temat tekstu, rozmowy do obrazków, które przy nim występują oraz 
wszystkie możliwe skojarzenia tematyczne i zagadki”38. Ponadto ważną rolę odgrywają 
takie techniki, jakie każdy uczeń musi opanować w związku z nauką języka obcego, 
czyli między innymi: wyrazy – klucze, wydobywanie głównej myśli tekstu tzw. skimming, 
wydobywanie informacji szczegółowej tzw. scanning czy wielokrotny wybór, prawda – 
fałsz, pytania i odpowiedzi oraz uzupełnianie zdań. Wszystkie te techniki powiązane ze 
sobą pozwolą dziecku rozwinąć w pełni sprawność czytania ze zrozumieniem. 

7. Nauczanie mówienia. 
Oprócz sprawności receptywnych, które efektywnie wpływają na naukę języka an-

gielskiego ważne są sprawności produktywne, do których zaliczamy mówienie i pisa-
nie. Jak twierdzi Komorowska: „umiejętność swobodnego wypowiadania się jest dla 

36  H. Komorowska: Metodyka Nauczania Języków Obcych. cyt. wyd., s. 167.
37  H. Komorowska: Metodyka Nauczania Języków Obcych. cyt. wyd., s. 185.
38  H. Komorowska: Metodyka Nauczania Języków Obcych. cyt. wyd., s. 192.
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wielu osób miarą sukcesu w nauce języka obcego”39. Licytacja, czyli prowokowanie 
wypowiedzi to jedna ze szczególnie ciekawych technik przy nauczaniu mówienia, po-
nieważ stanowi niezwykle silny impuls do samodzielnego wypowiadania się i nie jest 
przy tym trudna dla uczniów. Pobudzać do mówienia może obraz, słowo lub dźwięk. 
Jeśli skupimy się na obrazie to bodźcem mogą być ćwiczenia takie jak: odgadywanie 
treści obrazka, zgadywanki lub historyjki obrazkowe, wyszukiwanie różnic na obrazku 
lub zwyczajne pytania do obrazka. Techniki, które wykorzystują słowo jako bodziec są 
związane z myśleniem konkretnym, dlatego powinny być stosowane w przypadku star-
szych dzieci, należą do nich: opisy sytuacji, wywiady, streszczenia, pytania i odpowie-
dzi czy odgrywanie ról (tzw. role – play). Dobrym środkiem jest również użycie dźwięku 
do prowokowania wypowiedzi. Może to być rozpoznawanie dźwięków, dzięki którym 
można sobie wyobrazić jakieś sceny lub bohaterów czy nagranie tekstu z przerwami 
na wypowiedzi uczniów. Należy pamiętać również o tym jak ważna jest leksyka, bo to 
przecież ona jest podstawą swobodnej komunikacji. Bez znajomości słownictwa nie 
będzie możliwa prawidłowa sprawność, jaką jest mówienie. 

8. Nauczanie pisania.
Pisanie stanowi sprawność językową, która pełni dość szczególną rolę, bowiem 

wspiera zapamiętywanie nowo poznanego materiału językowego. Jest umiejętno-
ścią, która pomaga w utrwaleniu zwłaszcza nowego słownictwa czy struktur grama-
tycznych, które dzieci przecież zapisują do zeszytów. Komorowska uważa, że: „pisanie 
w swej funkcji wspierającej zastępuje też często pracę nad innymi sprawnościami”40. 
Nauka pisania powinna sprowadzać się do takich sytuacji gdzie uczeń będzie mógł 
wykorzystać umiejętnie pisanie do tego, aby zdobyć jakieś informacje. Pomocne będą 
tu takie techniki, jakie zostały użyte przy nauczaniu pisowni a więc odwzorowywanie, 
wąż literowy, zabawy w przedmioty na daną literę, gry w mnożenie wyrazów. Należy 
tu wspomnieć również o tym, aby uczniowie ćwiczyli pisanie wyrazów a do tego przy-
dają się techniki skojarzeń tematycznych czy łańcuszkowych. Po tego typu ćwicze-
niach można przystępować do bardziej skomplikowanych technik sprawnościowych 
jak pisanie tekstu równoległego, gdzie po otrzymaniu na przykład zapisanej widokówki 
uczeń musi zmienić tekst tak, aby pasował do niego, ale nie może on wprowadzać 
zbyt wielu zmian. Można też wykorzystać technikę liścików klasowych bądź zakończeń 
gdzie uczeń zostaje poproszony o zakończenie tekstu takiego jak list lub kartka pocz-
towa.

W związku z tym, że wiek szkolny jest czasem kształtowania się zainteresowań i pa-
sji, nauczanie języka angielskiego powinno skupiać się przede wszystkim na uczeniu 
dzieci poprzez działanie, odkrywanie i przyswajanie. Ponadto, zastosowane działania 
i środki powinny charakteryzować się atrakcyjnością i różnorodnością, odwoływać się 
do tego, co dziecku bliskie, zaspakajać naturalną ciekawość i potrzebę bezpieczeń-
stwa, dawać możliwość bycia zauważonym.

 
 Joanna Komarnicka

 nauczyciel języka angielskiego,
zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 

 i wychowania przedszkolnego

39  H. Komorowska: Metodyka Nauczania Języków Obcych. cyt. wyd., s. 196.
40  H. Komorowska: Metodyka Nauczania Języków Obcych. cyt. wyd., s. 206.
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Metoda projektu na lekcjach przyrody, 
kultury ekologicznej i zajęciach z wychowawcą

„Dobry nauczyciel nie tylko wskazuje uczniowi błędy, 
lecz uczy go dostrzegać je i korygować samodzielnie”

(Z. Pietrasiński,1975)
 

Metoda projektu jest jedną z najlepiej opisanych metod pracy dydaktycznej  
z uczniami. Jej literatura jest bogata i sięga początków XX wieku. Autorzy opracowań 
zgodnie podkreślają jej znaczenie dla rozwoju uczniów w zakresie kształtowania po-
staw, nabywania umiejętności kluczowych i zdobywania nowej wiedzy oraz stymulo-
wania motywacji do uczenia się. Jest to możliwe, ponieważ metoda projektu uwzględ-
nia naturę dziecka: jego polisensoryczny sposób poznawania Świata, krótkie okresy 
koncentracji uwagi, ruchliwość i ciekawość. Pierwszym, który pod wpływem koncepcji 
edukacyjnej J. Dewey’a learning by doing wprowadził metodę projektu, był Ameryka-
nin William Heard Kilpatrick.

Istotę tej metody oddaje stwierdzenie: „Projekt to odważne, planowe działanie 
wykonywane z całym sercem w środowisku społecznym”, polegające na tym że, …
„uczniowie realizują przedsięwzięcie na podstawie ustalonych wcześniej założeń”.

Podstawowe założenia projektu są następujące:
• ma określone cele i metody pracy
• ma wyznaczony termin realizacji całości i poszczególnych etapów
• znane są osoby odpowiedzialne za jego realizację
• uczniowie znają kryteria oceny poszczególnych zadań
• zadania realizowane są w grupach, choć uczniowie mogą pracować indywidual-

nie
• rezultaty pracy uczniów prezentowane są publicznie
• po zakończeniu projektu uczniowie dokonują samooceny swojej pracy i refleksji na 

temat tego, co się udało, co sprawiało im największą trudność i dlaczego oraz, co 
można poprawić w przyszłości

• informacje na temat zadania, jakie stawia przed uczniami nauczyciel, są przygoto-
wywane przez nauczyciela w formie arkusza projektu

W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniami metodę projektu wprowa-
dziłam po raz pierwszy na lekcjach „Kultury ekologicznej”, dodatkowym przedmiocie 
realizowanym w ramach innowacji pedagogicznej w klasie, której byłam wychowaw-
cą. Temat pierwszego projektu uczniowskiego „Nasze Rio, czyli raport o stanie środo-
wiska przyrodniczego dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec” nawiązywał do konferencji 
ONZ zwanej „Szczytem Ziemi”, która odbyła się w Rio de Janeiro w 1992 r. z udziałem 
przedstawicieli 172 państw, w tym Polski. Celem tego projektu, podobnie jak celem 
konferencji ONZ, było zwrócenie uwagi na pogarszający się stan środowiska przyrod-
niczego i podjęcie działań ukierunkowanych na ekorozwój czyli zrównoważony rozwój 
gospodarczy. Uczniowie realizowali swój projekt w grupach zwanych komisjami. Każda 
z grup zajęła się innym problemem środowiska. Powstała komisja d/s badania stanu 
powietrza, komisja d/s gospodarki odpadami, komisje d/s flory i fauny oraz komisja 
zajmująca się historią i przemianami społeczno – gospodarczymi dzielnicy Wełnowiec 
– Józefowiec. Projekt zakończył się prezentacją wyników badań dla grona zaproszo-
nych gości. Byli wśród nich: dyrektor szkoły, radny dzielnicy, kierownik Klubu Osiedlo-
wego „Józefinka” oraz rodzice i nauczyciele szkoły. Uczniowie, oprócz wyników ba-
dań zaproponowali dorosłym podjęcie działań, które mogą poprawić stan środowiska 
przyrodniczego dzielnicy, np zagospodarowanie istniejących nieużytków, likwidację 
dzikich wysypisk i wprowadzenie w szkole selektywnej zbiórki odpadów. Efektem pro-
jektu było ustawienie w każdej klasie dodatkowego pojemnika na odpady papiero-
we i wprowadzenie systematycznej zbiórki makulatury i puszek aluminiowych w szkole. 
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury i puszek postanowiliśmy przeznaczyć na 
pomoc w utrzymanie zwierząt ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Wkrótce po tym, 
z inicjatywy Szkolnego Klubu Ekologicznego społeczność uczniowska stała się spon-
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sorem małpiatki z Madagaskaru – lemura wari. Obie inicjatywy – zbiórka makulatury  
i sponsorowanie lemura wari przetrwały i są prowadzone do dziś.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zaowocowało między innymi wprowadze-
niem do programów szkolnych szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Treści na-
uczania z przyrody poszerzono o zagadnienia, które odnosiły się do najbliższego środo-
wiska ucznia: 

	Środowisko przyrodnicze Twojej miejscowości.
	Jak powinniśmy korzystać ze środowiska przyrodniczego?
	Jakie zmiany w środowisku wywołuje działalność gospodarcza człowieka?
	Uczestniczymy w ochronie środowiska przyrodniczego.

Jednocześnie zaczęły powstawać w Polsce fundacje i organizacje pozarządowe, 
które włączały szkoły do swoich programów i projektów ekologicznych. Uczniowie na-
szej szkoły włączyli się do realizacji następujących projektów: 
 – „Zbieraj makulaturę – ratuj konie” (Klub Gaja)
 – „Święto Drzewa” (Klub Gaja)
 – „Zaadoptuj rzekę” (Klub Gaja)
 – „Posadź swoje drzewko” (Fundacja Ekologiczna Silesia)
 – „Godzina dla Ziemi” (Fundacja WWF)
 – „Europejskie Dni Ptaków – jesienne i zimowe ptakoliczenie” (OTOP)
 – „Wypatrujemy zwiastunów wiosny – Spring alive” (Fundacja Arka)
 – „Zbieraj makulaturę – ratuj lasy” (Organizacja Odzysku SA STENA)
 – „Zbieraj baterie i telefony” (Biosystem SA)
 – „Zbiórka elektrośmieci” (Biosystem SA)
 – „Adoptuj Pszczołę” (Fundacja Park Śląski)

W ramach szeroko pojętej edukacji ekologicznej, na lekcjach „przyrody” i „kultury 
ekologicznej” realizowałam z uczniami projekty, których celem było poznanie środo-
wiska przyrodniczego Katowic, dostrzeżenie i docenienie jego walorów przyrodniczych 
oraz podjęcie działań na rzecz ochrony przyrody w mieście. 
• W klasie IV uczniowie realizowali projekt „Moja dzielnica – moja mała Ojczyzna”. 

Zadaniem uczniów było poznanie historii dzielnicy, zaznaczenie na planie dzielnicy 
zabytków, instytucji i ośrodków kulturalno – oświatowych oraz zakładów pracy i te-
renów zielonych. Na prezentację tego projektu zaprosiliśmy do szkoły najstarszych 
mieszkańców dzielnicy, którzy dzielili się z uczniami swoimi wspomnieniami z cza-
sów minionych, opowiadali o swojej szkole i zwyczajach regionalnych. Spotkania 
te miały przede wszystkim walor wychowawczy, ponieważ uświadamiały dzieciom 
ich przynależność kulturową, wzmacniały więź i kształtowały odpowiedzialność za 
swoją „małą ojczyzną”.

• W klasie V uczniowie wykonywali projekt „Ścieżka przyrodnicza wokół szkoły”, które-
go celem było poznanie walorów przyrodniczych dzielnicy i zaprojektowanie ścież-
ki przyrodniczej w pobliżu szkoły. Efektem końcowym projektu były plany ścieżek 
przyrodniczych z naniesionymi gatunkami drzew, krzewów i roślin zielnych oraz wy-
stępującymi tam gatunkami zwierząt . Podczas prezentacji projektu, uczniowie wraz 
z rodzicami rozpoznawali pospolite gatunki drzew, rozwiązywali zagadki i krzyżówki 
o drzewach. Prezentacja miała charakter potyczek rodzinnych i była dla wszystkich 
dobrą zabawą połączoną z nauką.

• Tematem projektu w klasie VI były „Zielone zakątki Katowic”. W ramach tego pro-
jektu uczniowie poznawali walory przyrodnicze obiektów zakwalifikowanych jako 
obszary chronione lub przeznaczone do objęcia ochroną prawną. Zadaniem każ-
dej grupy było odwiedzenie wybranego obszaru chronionego, wykonanie doku-
mentacji fotograficznej i zareklamowanie go jako miejsca do rekreacji i edukacji 
ekologicznej dla całej rodziny. Inną formą wykonania projektu na temat „Zielonych 
zakątków Katowic” było opracowanie przez uczniów gry dydaktycznej populary-
zującej wybrany obiekt chroniony. Przy okazji tego projektu powstały maty eduka-
cyjne, gry planszowe, puzzle, krzyżówki i rebusy na temat walorów przyrodniczych  
i form ochrony przyrody w naszym mieście.

Przykładem projektu realizowanego w ramach zajęć wychowawczych był pro-
jekt pod nazwą „Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”. Celem tego 
projektu było zebranie informacji o wybranym zabytku techniki oraz zaplanowanie  
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i przeprowadzenie wycieczki klasowej do wybranego zabytku. Dzięki temu projektowi 
uczniowie nie tylko poznali dorobek kulturowy swojego regionu, ale przede wszystkim 
nabyli umiejętność planowania i organizowania wycieczek grupowych. Dodatkową 
korzyścią i motywacją dla uczniów była możliwość zdobycia Dużej Odznaki Regional-
nej Śląsk.

W zreformowanej ośmioletniej szkole podstawowej, projekty uczniowskie zostały 
wpisane do „warunków i sposobów realizacji” większości przedmiotów nauczania. 
Nowa podstawa programowa z dnia 14 lutego 2017 r. akcentuje metodę projektu 
w sposób wyjątkowy. W preambule podstawy programowej projektowi poświęcono 
sporo uwagi. Opisano jego znaczenie dla rozwoju ucznia oraz wskazano umiejętności, 
kompetencje i postawy przydatne w dorosłym życiu, które uczeń może rozwijać dzięki 
realizacji projektu. … „Metoda projektu zakłada znaczną samodzielność i odpowie-
dzialność uczestników, co stwarza uczniom warunki do indywidualnego kierowania 
procesem uczenia się. Wspiera integrację zespołu klasowego, w którym uczniowie, 
dzięki pracy w grupie uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, sku-
tecznego komunikowania się, a także wzmacniają poczucie własnej wartości. Meto-
da projektu wdraża uczniów do planowania i organizowania pracy”. Stwierdzam, że 
żadna inna metoda pracy z uczniami nie została aż tak dowartościowana.

Z moich wieloletnich doświadczeń z pracy metodą projektu wynika, że najważniej-
szym momentem i zwieńczeniem pracy nad projektem jest dla uczniów samoocena 
dokonywana przed grupą. Jest to moment, w którym uczniowie uświadamiają sobie 
swoje mocne i słabe strony, czasami winą za niepowodzenia obarczają innych , ale 
ostatecznie dokonują refleksji i uczą się na własnych błędach. Uważam to za najwięk-
szy walor tej metody pracy z uczniami.

Mirosława Malczewska 
nauczyciel przyrody i biologii

Bibliografia:
1. Materiały ze szkolenia rady pedagogicznej przez Centrum Kształcenia Nauczy-

cieli Librus.
2. Materiały z warsztatów metodycznych na temat „Metoda projektu na lekcjach 

biologii i przyrody” prowadzonych przez doradcę metodycznego mgr Barbarę 
Świątek (RODN w Katowicach)
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Microteaching w szkole
Nauczanie to złożone i fascynujące zjawisko, które wpływa na proces uczenia się 

wychowanków. Wartość i jakość nauczyciela jest określana na podstawie skuteczno-
ści jego przekazu, czyli tego w jaki sposób uczniowie rozumieją zdobyte wiadomości 
i potrafią je przetworzyć. Oczywiście wiele zależy m.in. od rodzaju przekazu, użytych 
środków, osobowości nauczyciela, jego kompetencji i przygotowania.

Według różnych definicji mikroteaching jest jedną z najpopularniejszych technik 
szkolenia nauczycieli w zakresie kształtowania umiejętności nauczania, dającą im 
możliwość podniesienia swoich kwalifikacji dydaktycznych poprzez m.in. obserwację i 
komentarz innych pedagogów będący informacją zwrotną. 

Innymi słowy, polega on na prezentacji krótkiego fragmentu lekcji, którą planujemy 
przeprowadzić ze swoimi uczniami, obejmującej kluczowe umiejetnoci nauczania oraz 
kompetencje nauczyciela, (przedstawione w dalszej części artykułu) w obecności in-
nych pedagogów jako uczniów, zakończone informacją zwrotną w formie omówienia. 

W idealnych warunkach spotkanie powinno mieć miejsce tuż przed zajęciami z możli- 
wością nagrania, w celu przeglądu tj. rozpoznania mocnych i słabych stron nauczy-
ciela, identyfikacji problemów, które mogą zaistnieć w trakcie lekcji oraz poprawy za-
mierzonych działań. 

W realiach szkolnych istnieją możliwości i inklinacje wspólnego przeprowadzenia 
(nagrywanych, pozbawionych prób) rzeczywistych zajęć przez dwóch i więcej na-
uczycieli różnych przedmiotów, dotyczących zbieżnego zagadnienia, po których na-
stępuje etap wymiany spostrzeżeń. W teorii ilość zajęć zrealizowanych w ten sposób 
nie jest limitowana; w praktyce taka lekcja odbywa się raz do dwóch razy w semestrze. 

Microteaching może być zatem tehniką kształcenia studentów, początkujących 
nauczycieli a także metodą doskonalenia pedagogów posiadających imponujący 
bagaż doświadczeń oraz długi staż pracy.

Mikronauczanie zostało wynalezione w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego stu-
lecia w USA na Uniwersytecie Stanforda przez Dwighta W. Allena , a następnie za-
adoptowane przez wychowawców na wszystkich szczeblach edukacji. Od 1963 roku 
czyli momentu powstania, stało się uznaną metodą szkolenia nauczycieli na wielu uni-
wersytetach.

W założeniu technika ma przygotować kandydatów na nauczycieli do rzeczywi-
stych sytuacji w klasie, gdzie jedna osoba przyjmuje swoją rolę jako nauczyciel, wszy-
scy inni – uczniów. Taka aranżowana lekcja trwa od pięciu do dziesięciu minut. Po jej 
zakończeniu wszyscy omawiają przebieg zajęć ze szczególnym uwzględnieniem za-
let lekcji. Za pomocą tej techniki kandydaci na nauczycieli mogą eksperymentować  
i uczyć się każdej z dydaktycznych umiejętności, doświadczać prawdziwych warun-
ków nauczania oraz odkryć i zastanowić się nad własnym stylem uczenia.

Microteaching będąc niezwykle przydatnym narzędziem w skutecznym nauczaniu 
dzieci i młodzieży oraz w zarządzaniu klasą, szybko stał się bardzo powszechnym spo-
sobem samokształcenia, a także metodą rozwoju i poprawy warsztatu pracy także 
doświadczonego nauczyciela. Badania wykazują wzrost postępów uczniów w nauce 
dzięki korzystaniu z tego stylu nauczania.

Dzięki obserwacji zajęć przez innych kolegów-nauczycieli (na żywo lub krótkiego na-
grania audiowizualnego) oraz ich konstruktywnym uwagom na podstawie wspomnia-
nego monitoringu, mikroteaching pomaga w wyłapywaniu i eliminowaniu błędów, 
jak również w ulepszeniu przebiegu lekcji.

Jak podają źródła, główne techniki związane z mikroteachingiem dotyczą 20-37 
umiejętności nauczania, które są zestawem zachowań lub działań nauczyciela uła-
twiających i wpływających na przebieg uczenia się. Są to m.in.:
 – planowanie lekcji (przygotowanie mikrolekcji wg logicznego porządku, gdzie treść 

winna być zrozumiała, zwięzła i oparta na ramach czasowych, z jasno sprecyzowa-
nymi oczekiwaniami) 

 – prezentacja i wyjaśnienie (obejmuje osobiste zangażowanie nauczyciela; dawanie 
prostych instrukcji, wyjaśnianie, powtarzanie, dokonywanie podsumowań oraz wy-
ciąganie wniosków)
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 – ilustrowanie przykładami (dotyczy użytecznej egzemplifikacji, czyli pracy na kon-
kretach, posługiwanie się prostymi i ciekawymi przykładami w celu zobrazowania  
i uzupełnienia przekazu słownego, dosyć abstrakcyjnego)

 – aktywizacja (rozumiana jako stworzenie warunków do udziału jak największej liczby 
uczestników podczas zajęć, zadawanie prostych, rzeczowych pytań, współpraca 
ze wszystkimi uczestnikami lekcji, onieśmielanie osób zdystansowanych i niepew-
nych swojej wartości)

 – zmienność bodźców (podtrzymanie uwagi ucznia poprzez gesty, mimikę, prze-
mieszczenie i ruch, tonację głosu oraz środki dydaktyczne; prowadzący winien do-
kładać starań by uczeń miał kontakt wzrokowy z prowadzącym zajęcia.) 

 – dociekliwe pytania ( uczestnicy powinnni zadawać konstruktywne, refleksyjne i kry-
tyczne pytania) 

 – zarządzania klasą (sprecyzowanie oczekiwań, wyjaśnienie reguł obowiązujących 
w czasie zajęć, dobry kontakt z uczestnikami, możliwość szybkiej reakcji na niewła-
ściwe zachowania pozwolą umiejętnie kontrolować przebieg lekcji i zrealizować 
zamierzenia) 

 – korzystanie z pomocy audiowizualnych (umiejętność wykorzystania dostępnego 
sprzętu multimedialnego zwiększa precyzję odbioru w sferze wizualnej i akustycz-
nej, przełamuje monotonie nauczania, uatrakcyjnia przekaz i mulltiplikuje narzędzia 
odziaływania na uczniów). 

Podsumowując, mikroteaching pomaga nie tylko w rozwijaniu umiejętności dy-
daktycznych początkujących nauczycieli, ponieważ służy stażystom w celu zdobycia 
pierwszego doświadczenia w nauczaniu, rozwijając ich wiedzę, umiejętności i posta-
wy. Posiada także zdolność przyrostu umiejętności rozwiązywania problemów, krytycz-
nego myślenia, zadawania pytań i myślenia refleksyjnego. Ponadto, zwiększa pewność 
siebie nauczyciela – znacznie zmniejsza poziom lęku nie tylko przyszłych pedagogów, 
jest bowiem skutecznym instrumentem ćwiczenia podstawowych umiejętności na-
uczania w każdym wieku. To również metoda dająca dobre rezultaty wzmacniania  
i rozwijania umiejętności komunikacyjnych, praktykująca je w dawaniu i otrzymywaniu 
konstruktywnych, zwartych i konkretnych komentarzy czy nieco bardziej opisowych 
informacji zwrotnych.

Mirosław Rusinowski
nauczyciel historii
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Narzędzia multimedialne w nauczaniu muzyki
Proces tworzenia wymaga od ucznia kreatywnego myślenia przy rozwiązywaniu wy-

znaczonych zadań muzycznych. Polegają one m.in. na improwizacji, ruchu przy muzy-
ce, tworzeniu muzyki (melodii, akompaniamentu, rytmu). Takie metody uczenia, wyko-
rzystuje się w celu rozwinięcia muzycznej wyobraźni uczniów. Tworzą one odpowiednie 
warunki do samoekspresji muzycznej oraz twórczego muzykowania. 

Współczesna technologia dostarcza narzędzia multimedialne w postaci programów 
komputerowych i aplikacji, które posiadają niezwykłe możliwości wspierające proces 
nauczania. Ponadto, promują uczenie, które nie jest już pasywną czynnością. Wyko-
rzystywanie programów komputerowych i aplikacji podczas jednostek lekcyjnych, bez 
wątpienia poprawia edukację i przynosi lepsze wyniki w uczeniu się. 

Wprowadzenie odpowiednio dobranych narzędzi multimedialnych na zajęciach 
muzyki wspiera realizację poszczególnych treści nauczania, a uczniom pozwala na 
doświadczenie muzyki w sposób bardziej intensywny.

Utwory stworzone przez uczniów podczas zajęć, z wykorzystaniem narzędzi multime-
dialnych, mogą być zapisywane na dysku komputera i stopniowo udoskonalane. 

Taka forma kreatywności wyzwala w uczniach pozytywne emocje, co sprawia, że 
chętniej dzielą się oni efektami swojej pracy twórczej. Komponując własną muzykę, 
wykonują jednocześnie kilka złożonych czynności: ćwiczą czytanie, myślą krytycznie  
o tym, jak powstają dźwięki i jak mogą tworzyć własne, analizując to co słyszą.

Do realizacji wymienionych zadań bardzo dobrym narzędziem multimedialnym, 
umożliwiającym nauczycielowi przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej lekcji, jest 
program eJay. Wykorzystuje się w nim sample metodą «przeciągnij i upuść». Program 
jest bardzo łatwy w użyciu i rozprowadzany razem z gotowym zestawem próbek. Ol-
brzymią zaletą funkcjonalności programu i jakości utworów jest wbudowany profesjo-
nalny zestaw sampli o bardzo dobrej jakości dźwięku. 

Uczniowie mają do dyspozycji obszerną bazę dźwięków i elementów muzycznych, 
dzięki którym mogą kreować indywidualne utwory w najbardziej popularnych gatun-
kach. Ponad czterdzieści ścieżek stereo, instrumenty muzyczne, oprogramowanie, 
dzięki któremu uczniowie mogą dodawać efekty w czasie rzeczywistym i używać pro-
stych w obsłudze narzędzi, aby edytować wokale i dopasowywać je do miksu. Naj-
większym zainteresowaniem ze strony uczniów cieszy się duża baza sampli, dźwięków  
i rytmów, które są robione na podstawie różnych stylów muzycznych. Każdy z instru-
mentów i wokali przedstawiony jest w innym kolorze, co pozwala na utrzymanie właści-
wej formy kompozycji i daje większą łatwość kontroli nad materiałem roboczym przy 
realizacji muzycznych pomysłów. O tym, że kolory pomagają w doskonaleniu pamięci 
i lepszym zapamiętywaniu, wspomina też Kaja Nordengen, neurolog z Uniwersytetu w 
Oslo, w swojej książce Your Superstar Brain. Unlocking the Secrets of the Human Mind.: 
“Our memory is also better if we see a mental image in colour rather than black and 
white”. 41

Korzystanie z programu podczas zajęć inspiruje uczniów nie tylko do komponowa-
nia muzyki, ale także do prezentowania jej przed innymi uczniami. 

Innym narzędziem multimedialnym pozwalającym skuteczniej zrozumieć zasady 
obowiązujące w notacji muzycznej jest edytor notacji muzycznej Noteflight. Prosty w 
użyciu, dostosowywany do potrzeb zajęć muzycznych, z bogatą bazą plików z zapisa-
nymi w nutach utworami muzycznymi. Podczas zajęć uczniowie mogą edytować na 
ekranie tablicy multimedialnej partytury wielkich kompozytorów, odtwarzać dźwięki 
poszczególnych nut, a także śledzić zapis nutowy w trakcie odtwarzania utworu. 

Aplikacją używaną podczas zajęć muzycznych, pozwalającą na tworzenie pro-
stych melodii jest Komponuj muzykę – Arts Alive. Uczniowie mogą tutaj spróbować 
swoich umiejętności kompozytorskich. Wystarczy, że przeciągną nuty na pięcioli-
nię, ustawiając je według własnego uznania, a następnie odtworzą swoją kom-
pozycję, wprowadzając korekty, zgodnie z obowiązującymi zasadami w notacji 
muzycznej. 
41 (tłum. Nasza pamięć jest lepsza, jeśli widzimy obraz mentalny w kolorze, a nie czarno-biały). Kaja Nordengen, Your Superstar Brain. Unlocking the Secrets of the Human 

Mind., Piatkus, Great Britain 2018, s.66. 
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W tej samej kategorii multimediów, ciekawą opcją jest aplikacja oferująca Wirtual-
ną orkiestrę, z bazą melodii, dostosowanych do aktualnego nastroju i potrzeb ucznia. 
Korzystając z tego narzędzia uczniowie mogą pracować samodzielnie lub zespołowo, 
co pomaga rozwijać umiejętność współpracy przy wykonywaniu tego samego utwo-
ru. 

Audycje muzyczne w formacie DVD, pozwalają uczniom zapoznać się z podstawo-
wymi informacjami dotyczącymi gry na instrumentach muzycznych. Audycje prowa-
dzone są przez profesjonalnych muzyków, którzy dzielą się z uczniami ciekawostkami 
dotyczącymi technik gry na instrumentach, sposobach wydobywania dźwięków oraz 
budowy instrumentów muzycznych. Audycje zilustrowane są przykładami, co pozwala 
lepiej zrozumieć znaczenie omawianych pojęć muzycznych. 

Muzyka jest przedmiotem, który łączy różne metody i formy pracy. Wykorzystywane 
podczas zajęć narzędzia multimedialne, uwzględniają tę specyfikę oraz współczesne 
wymogi kształcenia. Proces tworzenia muzyki, pozwala uczniom na zapoznanie się  
i utrwalanie elementarnego słownictwa muzycznego w językach polskim i angielskim, 
które są integralną częścią pracy z najnowocześniejszymi programami komputerowy-
mi i aplikacjami. 

Marcin Szymik
nauczyciel muzyki


