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2. Jak skruszyć lód i zadbać w klasie o atmosferę sprzyjającą dyskutowaniu?

3. Najtrudniejszy pierwszy krok, czyli jak wyposażyć ucznia w umiejętności

potrzebne do rzeczowego dyskutowania i debatowania?

4. Przegląd metod i technik do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej.

5. Przegląd metod i technik uczących dyskutowania i debatowania, które

można wykorzystać na różnych przedmiotach.

a. Turn & talk/ Think-Pair-Share
b. Speed dating
c. Oś poglądów
d. Drzewo decyzyjne
e. Metaplan
f. Symulacje śledztwa, rozpraw sądowych, posiedzeń sejmu
g. Burza mózgów
h. Debata za i przeciw
i. Dyskusją karuzelowa
j. Dyskusja żetonowa

6. Przegląd metod i technik do wykorzystania na przedmiotach

humanistycznych.

a. Odgrywanie bohaterów z książki
b. Poker kryterialny
c. Przemówienie z pożyczonych argumentów
d. Sześć myślowych kapeluszy Edwarda De Bo
e. Grupa-para
f. Akwarium
g. Krzesła scholastyczne
h. Debata oksfordzka

7. Jak się nie poddać, gdy wiatr wieje w oczy? O pokonywaniu trudności.

8. Zebrane plony, czyli jakie korzyści płyną z dyskutowania i debatowania

na lekcjach.
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PRZEDMOWA

,,Od oceniania kształtującego do debaty oksfordzkiej”

Dziś jesteśmy jak drzewo! Korzenie to ocenianie kształtujące - solidna

podstawa zapewniająca dobrostan uczniom, pracownikom szkoły, rodzicom.

Podstawa, na której powstał pień – praktyki współpracy nauczycieli, z których

kształtuje się rozłożysta korona gałęzi. Wśród nich wyróżniają się mocą i okazałością

dwie, to gałąź APU oraz gałąź debaty. Na boki rozchodzą się inne, również wspaniałe,

otulone pomniejszymi gałązkami, pokrytymi zielonymi, dorodnymi liśćmi - gałąź

kształtującej oceny zachowania, gałąź pedagogiki współpracy, gałąź nowoczesnych

metod nauczania- projektów, design thinking, thinking classroom, edu-scrum i innych.

A zaczęło się prawie dziesięć lat temu, kiedy to rozpoczęłam współpracę z

zespołem nauczycieli SP 143. Wspólnie odkryliśmy, że najlepsze rezultaty w edukacji

przynoszą: monitorowanie nauczania, eksponowanie celów lekcji i kryteriów sukcesu,

przekazywanie informacji zwrotnej oraz pozytywne relacje nauczyciel - uczeń.

Wszystkie te komponenty odnaleźliśmy w ocenianiu kształtującym. W 2011 roku

szkoła przystąpiła do programu CEO „Szkoła Ucząca Się” i dziś jest liderem wśród

szkół.

Naszym pierwszym celem było wprowadzenie oceniania kształtującego jako

zmiany sposobu nauczania i oceniania. Rokrocznie wytrwale uczyliśmy się:

- jak wspólnie z uczniami tworzyć cele i kryteria sukcesu, aby mieli oni poczucie

sprawczości i mogli używać celów do uczenia się.

- jak tworzyć pytania kluczowe, skłaniające uczniów do myślenia, poszukiwania

odpowiedzi, by pokazać szerszy kontekst omawianego tematu.

- jak udzielać im informacji zwrotnej, zawierającej cztery elementy: wyszczególnienie i

docenienie dobrych elementów pracy, odnotowanie tego, co wymaga poprawienia i w

jaki sposób to poprawić oraz wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować

dalej.

- jak organizować pracę w zespołach, żeby zaangażowani w nią byli wszyscy uczniowie;

- jak podsumować lekcję, żeby „ważne rzeczy” dzieci zabrały ze sobą.

W końcu nasza wspólna praca w zespołach zacieśniła się. Skupiliśmy się na

osiąganiu celu; przestaliśmy się porównywać i ścigać, a zaczęliśmy dzielić się tym, co
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mamy. Po spacerach edukacyjnych rozmawialiśmy z uczniami o tym, że nauczyciele

też się uczą, że pracują ze wszystkich sił i nie porównują siebie z innymi. Takie postawy

krzewiliśmy wśród uczniów. Rozpoczęła się więc pedagogika współpracy.

Powróciliśmy z nową werwą do zdobywania kolejnych kompetencji. Nasze

działania nabrały efektu kuli śnieżnej. Wdrażaliśmy następne strategie OK.

Stworzyliśmy pierwszy zespół zajmujący się analizą prac uczniów (APU) jako formy

doskonalenia pracy nauczycieli. Dziś w szkole zespół APU bardzo prężnie działa i

aktywizuje wszystkich nauczycieli. Główną kompetencją tej jednostki jest analiza prac

uczniów w celu poprawy jakości zadań edukacyjnych wykorzystywanych podczas lekcji

i monitorowanie procesu uczenia się uczniów. Systematycznie spotykamy się w

zespołach przedmiotowych, by omówić zadanie, wyciągnąć wnioski z analizy prac i

podać propozycje ulepszenia ćwiczenia. Jest to doskonały sposób, by znaleźć dowody

na uczenie się uczniów i sprawdzić skuteczność naszych działań. Dbamy o to, by

zadania poddawane analizie koncentrowały się wokół umiejętności z wyższych

poziomów taksonomii Blooma. Ponadto dzięki pracy zespołu APU możemy

konfrontować własne doświadczenia z innymi nauczycielami.

Zespół był także trzykrotnie organizatorem konferencji upowszechniającej tę

praktykę. Stworzyło to niezwykłą okazję do poddania refleksji własnych działań w

ramach realizacji Praktyk Pracy Nauczycieli, a także możliwość zaprezentowania pracy

naszego zespołu innym placówkom i dzielenia się swoimi doświadczeniami z

nauczycielami z innych szkół.

Ważnym elementem szkolnych aktywności jest praca metodami projektowymi.

Realizując projekty łączymy je w działania międzyklasowe (w tym na różnych

poziomach edukacyjnych) i międzyprzedmiotowe. Dodatkowo kilku nauczycieli

wykorzystuję postawę agile i pracę metodą edu-scrum, w której uczniowie

samodzielnie planują proces nauki, układając i realizując w grupach zadania

odpowiadające przedstawionym celom.

Zdrowa rywalizacja w zestawieniu ze współpracą jest również obecna w innych

formach naszych działań. Nauczyciele różnych przedmiotów wykorzystują metodę gier

planszowych w codziennej nauce, a prowadzona przez grupę nauczycieli innowacja

pedagogiczna „Uczę się, bo gram” i dotychczasowe doświadczenia służą badaniom

Uniwersytetu Warszawskiego.
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Wszystkie te działania są możliwe, dzięki rozwojowi nauczycieli, wychodzeniu

poza schemat i faktycznej autonomii. W naszej szkole nauczyciel, który ma pomysł na

własne działania może je realizować przy wsparciu otoczenia dla własnej satysfakcji i

rozwoju uczniów.

W każdym roku szkolnym ustanawiamy sobie cel, który staramy się osiągnąć,

konstruując odpowiednie zadania. Od kilku już lat pracujemy nad rozwijaniem u

uczniów umiejętności argumentowania, dowodzenia i wnioskowania, bowiem

wcielamy w życie nową wizję naszej szkoły. Pomysł tej wizji powstał podczas

warsztatów prowadzonych metodą design thinking. Wzięli w nich udział nauczyciele,

rodzice i uczniowie. Wszyscy zgodnie orzekli: „Chcemy wykształcić absolwenta

myślącego krytycznie”. Na wdrożenie wspólnego wniosku, nie trzeba było długo

czekać. Od razu wcieliliśmy w życie zasady i zadania, zmierzające do jego realizacji i do

dziś je pielęgnujemy.

Zachęcamy uczniów, by uzasadniali swoje odpowiedzi na co dzień - uzasadniają

zatem, czego się nauczyli, uzasadniają swoje wybory, dyskutują w grupach i parach,

prezentując swoje podejście do zagadnień związanych z problematyką lekcji.

Przygotowujemy zadania edukacyjne kształcące umiejętność samodzielnego myślenia,

kładące nacisk na przedstawianie swoich racji w dyskusji, na umiejętność

argumentowania swojego stanowiska.

Uczniowie mają nie tylko szansę prezentowania własnych opinii podczas lekcji,

ale również w trakcie często odbywających się w dyskusji panelowych czy debat.

Podczas tych spotkań poruszane są różne tematy, m.in. zdrowia, sportu, tolerancji,

prac domowych, internetu. Stały się już tradycją debaty z okazji rocznic uchwalenia

konstytucji 3-Maja, poświęcone sprawom obywatelskim, m.in. patriotyzmowi,

wolności, prawom ucznia.

Wśród typów dyskusji klasowych wprowadzanych w naszej szkole

powodzeniem cieszą się: rozmowy w parach, grupach, dyskusje, żetonowe,

karuzelowe, debaty „za i przeciw”, krzesła scholastyczne…aż do debaty oksfordzkiej w

klasach siódmych i ósmych.  W zasadzie cała szkoła debatuje.

Dziś jesteśmy jak drzewo, które wyrosło silne, dzięki wspaniałym korzeniom. To

dzięki ocenianiu kształtującemu wypracowaliśmy innowacyjne metody tworzące

rozłożystą koronę. Każda z tych gałęzi jest ważna i pielęgnowana. To co jednak

najcenniejsze, to dojrzałe owoce – nasi uczniowie, którzy mogą z odwagą powiedzieć o
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sobie: „teraz jestem słoneczny, siebie pewny i rad. Idę młody, genialny, trzymam ręce

w kieszeniach. Stawiam kroki milowe, zamaszyste jak świat”.

Krystyna Jakubowska
dyrektorka

Szkoły Podstawowej nr 143
im. Stefana Starzyńskiego

w Warszawie



6

1. Jak skruszyć lód i  zadbać w klasie o atmosferę sprzyjającą

dyskutowaniu?

Po pierwsze - zbuduj relacje
Każdy nauczyciel doskonale zdaje sobie sprawę, że rozmawianie o emocjach

jest w szkole niezwykle ważne. Uczucia są nieodłącznym elementem każdej relacji, nie

da się ich usunąć z naszego życia. Warto więc pochylić się nad emocjami uczniów i

próbować zbudować więź, ponieważ pozytywne relacje budzą w uczniach chęć

zdobywania wiedzy. Należy jednak pamiętać, że negatywne mogą zniechęcić uczniów

do nauczanego przez nas przedmiotu, i tym samym do poszerzenia uczniowskich

kompetencji. Nie jest tajemnicą fakt, że uczniowie, którzy lubią i szanują swojego

nauczyciela, czują się w relacji z nim bezpiecznie, uczą się chętniej i skuteczniej.

Wydawać by się mogło, że rozmowa o emocjach, budowanie więzi z uczniami

wymaga od nauczycieli wysokich kompetencji, że wiedza z zakresu psychologii jest do

tego niezbędna. Prawdą jest jednak fakt, że nauczyciele potrafią w sposób intuicyjny

budować relacje w klasie. Jedyne, czego potrzebują to odwaga, by wyjść poza strefę

swojego komfortu i otwarcie się na drugiego człowieka.

Jak budować relacje w klasie? Garść porad od nauczycieli SP 143

1. Traktuj każdego ucznia podmiotowo. Staraj się wzmacniać jego poczucie własnej
wartości, np. w postaci pochwał.

Olga, etyka
2. Stwarzaj sytuację do wypowiedzi każdego ucznia, słuchaj tego, co mówi i zachęcaj

do zadawania pytań.
Ania, język polski

3. Ważna jest też postawa samego nauczyciela, jak mówi, w jaki sposób (ton głosu, czy
jest spokojny, opanowany, łagodny, zdenerwowany), ważny jest wzrok, gestykulacja,
mimika twarzy – to wszystko jest istotne, bowiem człowieka odbieramy wszystkimi
zmysłami.

Siostra Józefa, religia

4. Nie oceniaj! Nawet jeśli z twojego punktu widzenia problem jest błahy, pamiętaj, że
dla uczniów może stanowić nie lada wyzwanie. Wysłuchaj, zaakceptuj, dopytaj o ich
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potrzeby. Niczym doktor Max Goodwin z New Amsterdam zapytaj: ,,W czym mogę Ci
pomóc?”.

Ilona, wf
5. Twórz przestrzeń do pokazywania różnorodności. Twórz takie zadania, by

pokazywać uczniom, że każdy może mieć inny sposób myślenia, inne zdanie.
Jednoczesnie wskazuj płaszczyzny, na których są do siebie podobni.

Magda, język angielski

6. Bądź sobą! Uczniowie szybko odkryją fałszywą postawę. Nie obawiaj się
okazywania własnych uczuć.

Ewa, matematyka

7. Nie bój się przyznać do błędu. Odejdź od postawy nauczyciela wszystkowiedzącego
i nieomylnego. Wskazuj uczniom drogę do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Dorota, język polski

8. Poświęć uczniom czas.  Na pewno to docenią.

Maciek, geografia

9. Bądź empatyczny. Pamiętaj jednak, że empatia to nie współczucie, lecz otwartość
na różnorodne wartości, poglądy i postawy.

Joanna, język polski

Oczywiście zbudowane relacje nie są nam dane raz na zawsze. By je

pielęgnować, potrzebne jest zaangażowanie obu stron i codzienny wysiłek. Czasem

wydaje się nam, że więź z uczniami jest stabilna, by nagle ulec rozluźnieniu. Trzeba

więc wciąż nad nią pracować, dając uczniom poczucie bezpieczeństwa i pełnej

akceptacji. Trzeba jednak pamiętać, że pełne zaangażowanie ze strony nauczyciela w

budowanie relacji stanowi ogromne obciążenie psychiczne. Należy więc zadbać także

o naładowanie własnych, nauczycielskich akumulatorów.

Po drugie - zadbaj o poczucie bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa jest fundamentem, który należy zbudować, by

uczniowie chcieli bez krępacji wyrażać swoja opinię i dzielić się nią z innymi. Muszą

mieć silne przekonanie, że nikt ich nie wyśmieje, nikt nie będzie z nich szydził.
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Bez poczucia bezpieczeństwa uczeń nie będzie swobodnie myślał, nie będzie
podejmował ryzyka, będzie unikał wypowiedzi, będzie biernym uczestnikiem procesu
nauczania.

Margo, matematyka

Warto jest więc poświęcić czas, by poznać swoich uczniów, dać im do

zrozumienia, że są dla nas ważni. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak duży wpływ

mamy na naszych uczniów. Dlatego ważne jest to, co mówimy i w jaki sposób.

Słuchajmy uważnie naszych uczniów. Zostańmy czasem dłużej w szkole, by spędzić z

nimi czas. Porozmawiajmy o zainteresowaniach, pasjach, a także problemach.

Zwracajmy na nich uwagę nie tylko wtedy, gdy sprawiają kłopoty.

Ponadto istotną rolę w budowaniu poczucia bezpieczeństwa odgrywają jasno

przedstawione kryteria oceny. Przestrzeganie ich sprawia, że uczeń czuje się

traktowany sprawiedliwie.

Co zrobić, by uczniowie czuli się na Twojej lekcji bezpiecznie? Kilka pomysłów

nauczycieli SP 143

1. Jak najczęściej proponuj uczniom pracę w parach lub grupach. Tym samym

zachęcasz do współdziałania, jednocześnie dając poczucie bezpieczeństwa.

Praca w grupach jest procesem , który kształci samosterowność ucznia. Uczeń konfrontuje
się na forum z własnymi błędami i może je samodzielnie lub w grupie weryfikować.

Ania, matematyka

2. Rozpoczynaj lekcję od zapoznania uczniów z jej celem. Podaj kryteria sukcesu,

czyli drogę, która musi przejść uczeń, by ten cel osiągnąć.

3. Jak najczęściej, zamiast oceny sumarycznej, stosuj informację zwrotną. Zawiera

ona cztery elementy: wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

odnotowanie tego, co wymaga poprawy, wskazówki w jaki sposób uczeń ma tę

konkretną pracę poprawić oraz wskazówki, w jakim kierunku powinien pracować

dalej.

4. Daj uczniom możliwość zaobserwowania, na którym etapie drogi się znajdują .
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Najważniejsze, aby uczeń wiedział, co już wie, czego jeszcze nie wie i nad czym

powinien pracować:

● Samodzielne sprawdzanie testów według podanych kryteriów. Często

uczniowie, gdy dostają oceniony przez nauczyciela sprawdzian, rzucają tylko

okiem na ocenę, ewentualnie liczą punkty, by sprawdzić, czy nauczyciel się nie

pomylił. Samodzielne sprawdzenie swojego testu zmusza do refleksji. Dzięki

temu uczeń wie, czego jeszcze nie potrafi, co musi nadrobić, a jakie treści już

opanował.

● Stosowanie arkuszy samooceny. Przed sprawdzianem można zaproponować

uczniom wypełnienie arkusza samooceny, w którym zawarte są kryteria

sukcesu, by sam mógł ocenić, w jakim stopniu jest przygotowany do

sprawdzianu podsumowującego.

● Sprawdzanie pracy kolegi. Uczniowie wymieniają się niepodpisanymi

pracami, by udzielić sobie informacji zwrotnej. Informacja ta koniecznie musi

bazować na kryteriach sukcesu.

● ,,Próbny sprawdzian” Kolejną propozycją jest udostępnienie uczniom tzw.

,,próbnego sprawdzianu”, by mogli samodzielnie ocenić swoje umiejętności.

● ,,Ściągawka” Kolejnym sposobem bezstresowego przygotowania się do

sprawdzianów jest możliwość przygotowania ściągawki, oczywiście na

określonych warunkach. Można zobligować uczniów, by ,,ściąga” miała

określone wymiary albo zawierała jedną konkretną informację, np. wzór

matematyczny, datę historyczną czy definicję trudnego pojęcia.

5. Pozwalaj uczniom popełniać błędy.

W naszej szkole błąd traktujemy jako sytuację dydaktyczną. Interesują nas

błędne rozwiązania, ponieważ możemy je wspólnie poprawić i przeanalizować.

Nauczyciel wraz z uczniami szukają odpowiedzi, co można zrobić, by następnym

razem uniknąć tego rodzaju błędu. Często to nauczyciele tworzą sytuację

problemowe i stwarzają uczniom możliwość popełnienia błędu. Jednocześnie

uczulamy uczniów, że każdy z nas popełnia błędy i każdy ma do ich popełniania

prawo.
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3. Najtrudniejszy pierwszy krok, czyli jak wyposażyć ucznia w
umiejętności potrzebne do rzeczowego dyskutowania i debatowania?

Uczniowie często mają trudności w formułowaniu swojej opinii i wyrażaniu

własnego stanowiska na forum grupy. Niechęć ta ma różne podłoża. Czasem jest to

strach przed krytyką, niezrozumieniem, a nawet ośmieszeniem. Nieraz to zwykła

obawa przed karą za posiadanie odmiennej opinii albo po prostu niechęć do

konfrontowania się z kolegą z klasy lub osobą dla nich ważną. Niekiedy awersja do

wypowiadania się wynika po prostu ze zwykłej nieśmiałości.

Podczas procesu uczenia się nauczyciel musi stworzyć wyrazistą przestrzeń

do samodzielnego przedstawiania własnych obserwacji uczniów, wniosków, a także

wyrażania emocji skierowanych do innych uczniów uczestniczących w tym samym

procesie. Emocje w ogóle odgrywają tu znaczącą rolę. Bo tylko wtedy, gdy uczeń

potrafi definiować własne emocje, ma szansę rozpoznać emocje i potrzeby innych.

Zanim przejdziemy więc do skomplikowanych ćwiczeń, od najmłodszych klas

stosujemy w szkole technikę, którą roboczo nazwaliśmy: ,,A dlaczego? Czyli zemsta za

ciągłe pytania”:

Pytanie „A dlaczego?” towarzyszy dzieciom od najmłodszych lat. Na pewnym
etapie bywa nawet denerwujące, nabierając charakteru nieskończoności, ot choćby
taka rozmowa:

- Dlaczego żaby kumkają?
- Bo to ich język i porozumiewają się ze sobą, ponieważ wszystkie zwierzęta

rozmawiają ze sobą.
- A dlaczego ze sobą rozmawiają?
- Bo ostrzegają się, na przykład, przed niebezpieczeństwem.
- A dlaczego ostrzegają się przed niebezpieczeństwem?
- Bo chcą żyć i jak im coś zagraża, to ostrzegają się i chowają się w wodzie.
- A dlaczego chowają się w wodzie? ….

Postanowiliśmy odwrócić ten proces na lekcji. Zaczęliśmy uparcie stosować
pytanie: ,,A dlaczego?”. Regularnie i stale pojawiające się ,,a dlaczego?” podczas
lekcji, które skłania uczniów do uzasadniania swojej opinii oraz stanowiska, jest
podstawą przygotowania do dyskusji. Kształtuje nawyk argumentowania i
świadomość, że nie wystarczy jedynie powiedzieć, co się myśli, a należy to jeszcze
uzasadnić w odniesieniu do doświadczeń, tekstu, badań.

Agnieszka, edukacja  wczesnoszkolna
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Oto kilka sformułowań, które mogą być przydatne, gdy prosimy uczniów o

uzasadnienie swojego zdania.

1. Dlaczego tak sądzisz?

2. To, co mówisz, jest bardzo ciekawe. Rozwiń, proszę, swoją myśl.

3. Co mogłoby być argumentem na poparcie Twojego zdania?

4. Z czego wynika Twoja opinia?

5. A gdybyś miał podać przykład, to co by nim było?

6. Poszukaj i wskaż w tekście dowód, który poprze Twoje stanowisko.

Niewątpliwie każdym „A dlaczego?” zmuszamy ucznia do uzasadniania

stanowiska, poszukiwania argumentów, logicznie wynikających z wcześniejszego

twierdzenia. Jednocześnie stwarzamy warunki do rozwoju kreatywnego myślenia,

pozwalając uczniowi na jego własny tok rozumowania. Powracając do takiego

sposobu rozmowy/wywiadu z uczniami na kolejnych lekcjach nauczyciel ma

możliwość kształtowania również szybkości reakcji, ponieważ uczniowie słysząc już

pierwsze „A dlaczego?”, będą wiedzieli, że na tym się nie skończy ;). Uczniowie szybko

przyzwyczajają się do tej metody, dzięki czemu minimalizowana jest obawa przed

popełnieniem błędu.

Ponadto wszyscy nauczyciele, niezależnie od przedmiotu, uczą dzieci, jak

prawidłową mają formułować swoją opinię i jak odróżnić opinię od faktu.

Uczulamy więc uczniów, że autor opinii powinien wypowiadać się we własnym

imieniu, mając do dyspozycji szereg sformułowań, takich jak: ,,moim zdaniem…”,

„uważam, że…, „sądzę, że…”, „z mojego punktu widzenia…”, „według mnie…”, „wydaje

mi się, że…” itp. Nauczyciele wielokrotnie przypominają uczniom, że prawidłowo

sformułowana opinia powinna zawierać także uzasadnienie swojego stanowiska,

dzięki czemu staje się bardziej wiarygodna i świadczy o zrozumieniu omawianego

tematu.

Uważamy, że dziś, we współczesnym świecie, na rynku pracy ślepe odtwarzanie

wiedzy i schematów to za mało. Pracodawcy poszukują ludzi kreatywnych, myślących

krytycznie, zaangażowanych i odważnych. Naszym zadaniem więc nie jest tylko
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przekazanie uczniom jak największej ilości wiedzy, ale wyposażenie ich w

kompetencje, które okażą się niezbędne w dorosłym życiu.

W naszej szkole skupiamy się na rozwijaniu myślenia krytycznego,

ponieważ jest ono potrzebne podczas prowadzenia dyskusji czy debat. Zaczęliśmy od

rewolucji w naszym myśleniu o procesie edukacyjnym. Przekazywanie wiedzy w

formie wykładu powoduje, że uczniowie otrzymują ,,gotowy produkt cudzego

myślenia”, rozwiązania zaproponowane przez kogoś innego, cudze sformułowania.

Ponadto otrzymują wiedzę podręcznikową oderwaną od własnych doświadczeń-

często w nudnej formie. Dzięki wielu próbom odkryliśmy, że najlepsze efekty przynosi

wspieranie uczniów w ich drodze do samodzielnie odkrytej wiedzy oraz pozwalanie im

na niczym nieskrępowane myślenie i działanie.

Koncentrujemy się więc nie na jedynym, prawidłowym rozwiązaniu. Stwarzamy

takie zadania edukacyjne, aby dobrych rozwiązań mogło być dużo więcej. Doceniamy

każdą wypowiedź, o ile uczeń potrafi odpowiednio poprzeć ją argumentami. Staramy

się dać przestrzeń każdemu w klasie na wyrażenie własnej opinii. Najlepszym

ćwiczeniem minimalizującym strach przed wypowiedziami na forum czy obawą przed

popełnieniem błędu jest anonimowa odpowiedź na zadane przez nauczyciela pytanie,

zapisana na ,,sklerotach” (małych karteczkach) i umieszczona na ,,gadającej ścianie”

czy na ,,dywaniku pomysłów”. Ważne jest to, żeby każde dziecko mogło się

wypowiedzieć. To ćwiczenie jest bezpieczną formą dla wszystkich dzieci, zwłaszcza

tych nieśmiałych, jednocześnie zmusza każdego do własnej wypowiedzi, którą

najpierw musi przemyśleć. Nie czeka aż ktoś inny go wyręczy.

Ważne, by uczniowie otrzymywali zadania zawierające problem, który będą
rozwiązywać, np. czy koło o promieniu 5 cm zasłoni kwadrat o boku 11 cm, czy kwadrat
o obwodzie 24 cm zasłoni koło o promieniu 4 cm (klasa 4), czy np. w jaki sposób
podzielić kwadrat na dwie jednakowe części, czy w jakiej skali należy przedstawić
TITANICA, by zmieścił się on na kartce zeszytu? itp.

Ewa, matematyka

Bardzo silną nauczycielską pokusą jest komentowanie wypowiedzi uczniów i
zaprzestawanie dopytywania, jeśli padnie modelowa, zaplanowana wcześniej
odpowiedź. Można jednak zrezygnować z tej praktyki i przekierowywać pytanie do innych
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uczniów, czyli zastosować - tzw. pytanie, które nie umiera. W tym wariancie nauczyciel
nie weryfikuje odpowiedzi ucznia, a prosi innych o zabranie głosu. Przykładowa runda
mogłaby brzmieć następująco:

(N)auczyciel: Kasiu, co sądzisz?
Po odpowiedzi Kasi:
N: Dziękuję. Piotrku, a jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
Po odpowiedzi Piotrka
N: Dziękuję. Zosiu, a Tobie bliżej do wypowiedzi Kasi czy Piotrka?
Po wypowiedzi Zosi:
N: Dziękuję. Tomku, gdybyś miał wesprzeć argument Zosi, to co byś dodał?
Po wypowiedzi Tomka:
N: Dziękuję. Wojtku, gdybyś miał podać kontrargument do wypowiedzi Tomka, to jak on
by brzmiał?
I tak dalej.

Dzięki rezygnacji z weryfikowania odpowiedzi przez nauczyciela i oddaniu głosu
klasie, dyskusja staje się żywsza. Ponadto w jej przebieg angażuje się więcej osób i nie
trwa do chwili, w której padnie poprawna odpowiedź. To z kolei otwiera przestrzeń do
popełniania błędów, ponieważ uczeń nie usłyszy od nauczyciela, że jego odpowiedź jest
zła - to zostanie zweryfikowane w toku dalszych wypowiedzi innych uczniów.

Marta, język polski

Stawiamy także na uczenie zależności przyczynowo-skutkowych. Każda

podjęta przez nas decyzja ma jakieś konsekwencje. Ich przewidywanie to kolejna

cecha myślenia krytycznego. Ćwiczenia typu: ,,Sprawdź swoją hipotezę” można

wykorzystać na każdym przedmiocie. Wystarczy, że uczeń rozwiązując problem,

postawi hipotezę. Potem każdy uczeń chce sprawdzić, czy była słuszna. Ten drobny

zabieg pozwala ściągnąć zainteresowanie każdego dziecka. Takie ćwiczenia świetnie

sprawdzają się przy wykonywaniu doświadczeń, eksperymentów, ale także np. na

języku polskim czy językach obcych. Odtwarzamy uczniom teledysk do wybranej

piosenki. Oczywiście musi opowiadać jakąś historię - tekst piosenki staje się nieistotny.

W wybranym momencie robimy ,,stop-klatkę”, zatrzymujemy odtwarzanie i prosimy

uczniów o postawienie hipotezy, np.: ,,Co się wydarzy?”. ,,Stop-klatki” oczywiście

powtarzamy, by dać przestrzeń na korektę hipotezy. Na koniec weryfikujemy, czy

postawiona hipoteza była słuszna.1

Szukanie informacji to kolejna umiejętność, której z zapałem uczymy w naszej

szkole. Wymaga ona czasu i wielu ćwiczeń, ale wspólne działania przynoszą efekty.

1 Pomysł ten poznaliśmy w Szkole Edukacji PAWF i UW.
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Prostym ćwiczeniem kształtującym przetwarzanie informacji jest poproszenie

uczniów, by ułożyli pytania do tekstu zaczynające się od pytajników: Kto?, Co?, Jak?,

Gdzie?, Kiedy? Dlaczego?, Po co?. Dobrym pomysłem jest też ćwiczenie: ,,Fałszywe

pytanie” . Przed przeczytaniem tekstu nauczyciel poleca uczniom, by znaleźli w tekście

odpowiedź na cztery pytania. Na jedno z nich nie ma w podanym tekście odpowiedzi.

Zanim uczeń zorientuje się, że jedno z pytań jest ,,fałszywe”, musi gruntownie

przeczytać tekst.

Stosujemy także metodę opowiadania własnymi słowami, tego, co uczeń

przeczytał. Gdy przetworzy te informacje, przechodzimy do następnego etapu, czyli

wyłonienia najważniejszych treści. Tu pomocne będą pytania typu: ,,Ujmij treść w

jednym zdaniu”, ,,Jakie ten tekst ma przesłanie?”, ,,Jaka najważniejsza myśl

towarzyszyła autorowi podczas pisania tego tekstu?”.

W uczeniu czytania ze zrozumieniem doskonale sprawdza się ćwiczenie, w którym
prosimy uczniów, by do poszczególnych akapitów tekstu dopasowali tytuł lub
samodzielnie je zatytułowali. Uczy to porządkowania informacji.

Dorota, język polski

Można też stosować zadania typu: ,,Brakujący element” – to ćwiczenia, które

zawierają za mało danych, w których rozwiązania wymagają uważnej analizy treści

i określenia przez uczniów, jakie informacje są jeszcze konieczne do rozwiązania.

Uczniowie określają jakie dane są im potrzebne i pytają o te dane nauczyciela.

Nauczyciel podaje te dane lub odpowiada, że takich danych nie posiada (co zmusza

uczniów do szukania innej drogi rozwiązania tego zadania i poszukiwania innych

danych).

Kształtowanie kluczowych kompetencji takich jak wnioskowanie,

argumentowanie, dowodzenie jest możliwe do realizacji na każdym poziomie

edukacyjnym, choć oczywiście z różnym stopniem intensywności i jakości. Warunkiem

do prawidłowego rozwoju tych kompetencji, co już zostało omówione, jest

odpowiednia atmosfera pracy i relacje. Tylko w poczuciu bezpieczeństwa i

akceptacji uczniowie będą mieli odwagę, aby werbalizować swoje myśli, nie bać się

popełniania błędów i przedstawiania zdań odmiennych od swoich rówieśników czy
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nauczyciela. To w takich mikrorelacjach – obserwowanych i wzmacnianych (lub

ograniczanych) przez nauczyciela – rodzi się sztuka argumentowania.

4. Przegląd metod i technik do wykorzystania w edukacji
wczesnoszkolnej

Na początku szkolnej drogi musimy przede wszystkim zadbać o relacje w klasie

i zbudować zgrany zespół. Pierwszym etapem będą zatem różnorodne działania o

charakterze integracyjnym (budujące wspólnotę) oraz kształtującym umiejętności

społeczne ze szczególnym zwróceniem uwagi na radzenie sobie z emocjami.

Kolejnym etapem będzie planowanie różnorodnych działań w parach i w

małych grupach. Zadania, które uwzględniają moment planowania i realizację zadania

są wstępem do rozwijania kompetencji prezentacji i argumentacji, ponieważ w

każdym z tych zadań wystąpi element komunikacji, prezentacji własnego stanowiska,

wysłuchania pomysłu kolegi i odniesienia się do niego. Początkowo zadania dla

uczniów powinny być związane z relacjonowaniem codziennych wydarzeń i analizą

poleceń. Następnie można przejść do bardziej twórczych wyzwań.

Uczniowie pracując w parach lub w grupach podejmują dialog, dzięki któremu

ich myśli werbalizują się, zarysowuje się logiczny ciąg wypowiedzi. Jeśli dodatkowo

temat rozmowy jest dla uczniów interesujący, to skłoni ich do głębszych przemyśleń i

interpretacji rzeczywistości, by na końcu zaprowadzić ich do wypowiedzi, w której

uzasadniają swoje stanowisko i dzielą się nim w większej grupie.

Tego typu ćwiczenia można wprowadzić w ramach edukacji plastycznej,

muzycznej czy ruchowej. Należy uzmysłowić uczniom, że w grupie stanowią całość i

zadbać, by każdy z jej członków miał przypisaną rolę. Dzieci powinny wiedzieć, że w

grupie dążą do tego samego, wspólnego celu.

W naszej szkole już w ,,zerówce” dzieci sześcioletnie biorą udział w

zajęciach, organizowanych przez nauczycielki, mających na celu kształtowanie

umiejętności wnioskowania, argumentowania i dowodzenia.
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Nauczyciele szczególną uwagę poświęcają doświadczeniom i eksperymentom,

w których dziecko staje się badaczem i twórcą. Podczas wykonywania tego typu zadań

najważniejsze staje się samo działanie, z którego uczniowie mogę wyciagać wnioski.

Uczniowie szukają także przyczyn dostrzeżonych zjawisk, odpowiedzi na pytanie:

dlaczego tak się dzieje?

Przykładowa, bardzo lubiana przez dzieci zabawa badawcza to barwienie

soli. Przed przystąpieniem do doświadczenia nauczyciel zadaje pytania, w jaki sposób

można zabarwić sól. Dzieci nawiązują rozmowę – dyskusję i szukają odpowiedzi,

wymieniając przykłady dzielą się przemyśleniami i doświadczeniami. Mogą paść

naprawdę różne, zaskakujące odpowiedzi. Zaproponowane przez dzieci sposoby

można wypróbować na zasadzie eksperymentowania. Po sprawdzeniu różnych

rozwiązań nauczyciel prezentuje dzieciom potrzebne materiały – sól i kolorową kredę.

W czasie trwania doświadczenia dzieci wymieniając się spostrzeżeniami i

obserwacjami, chętnie dyskutują na temat efektów własnej pracy, zastanawiają się,

jakie kolory można zmieszać, by powstał odpowiedni kolor.

Dzieci wyciągają wnioski z pracy i przystępują do działania, tworząc wspólną

kompozycję barwionej soli w słoiku. Mając na uwadze efekt końcowy, uczniowie

podczas wspólnej rozmowy decydują, które kolory powinny być połączone ze sobą. Po

zakończonej pracy dzieci wymieniają się refleksjami, wyobrażają sobie, jak mógłby

wyglądać ich słoik w innej konfiguracji kolorystycznej. Na koniec przeprowadzonego

działania badawczego, uczniowie wyciągają wnioski z przeprowadzonego

doświadczenia. W tym samym czasie podziwiają uzyskane przez siebie tęczowe kolory

w słoiku.2

Bardzo ciekawym pomysłem jest też wykorzystanie metody kamishibai

(tradycyjnej japońskiej sztuki opowiadania historii). Nauczyciel zapoznaje dzieci z

opowiadaniem przedstawiającym trudną sytuację, która zdarzyła się w komunikacji

miejskiej. Następnie dzieli dzieci na zespoły i zadaje pytanie: ,,Jak wybrnęliby z tak

trudnej sytuacji?, Co można zrobić w takiej sytuacji?”. Dzieci w grupach dyskutują,

podają przykładowe rozwiązania, argumentują swoje propozycje zakończenia historii.

2 Pomysł zaczerpnięty ze strony internetowej www. https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/02/jak-zabarwic-sol/
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Po ustaleniu ostatecznej wersji zakończenia, każda grupa tworzy ilustrację do

opowiadania i prezentuje swoje pomysły w teatrzyku kamishibai.

W edukacji wczesnoszkolnej szczególną rolę w rozwijaniu umiejętności

wnioskowania i argumentowania oraz kształtowaniu empatii i odwagi zajmują

metody ogólnie nazywane aktywizującymi. Korzyści wynikające z zastosowania

metod aktywizujących są znane, ale warte przypomnienia:

- uruchamiają procesy myślowe oraz emocje,

- dają okazję do czynnościowego poznawania rzeczywistości,

- mobilizują nauczyciela i ucznia do twórczych rozwiązań,

- uczą prawidłowej i skutecznej komunikacji,

- kształtują postawę otwartości i tolerancji,

- uczą interpretowania i oceniania własnych działań,

- rywalizację zastępują współdziałaniem,

- są atrakcyjne,

- chronią przed nudą i monotonią,

- poprawiają nastrój i dodają energii, a nauka wydaje się być zabawą.

Propozycje sprawdzonych i stosowanych w edukacji wczesnoszkolnej metod i

technik aktywizujących:

1. Techniki parateatralne: drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy,

pacynkowy, zabawy paluszkowe. Drama jest specyficzną metodą w

nauczaniu i wychowaniu, która polega na rozwiązywaniu problemów poprzez

działania w roli, poprzez uczestniczenie w fikcji dramatycznej, najczęściej

improwizowanej lub opartej na tekście literackim. Drama uczy samodzielności

myślenia i działania, aktywności i otwartości, rozwija emocje, wyobraźnię i

fantazję, także elokwencję i plastykę ciała, wyrabia umiejętność współżycia i

pracy w grupie. Zabawa w teatr ma ogromne walory kształcące, wychowawcze

oraz terapeutyczne. Uczy poczucia współodpowiedzialności, samodyscypliny,

koncentracji uwagi, radzenia sobie z sytuacją stresową, ćwiczy pamięć oraz

daje satysfakcję z wykonanej pracy. Jest odpowiedni dla dzieci uzdolnionych,

gdyż umożliwia rozwijanie ich predyspozycji, jak też dla dzieci mających różne

trudności, powoduje wzrost wiary we własne możliwości.
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2. Metoda Edwarda de Bono - Dzięki tej metodzie, za pomocą prostych

rysunków dzieci mogą przedstawiać ciekawe rozwiązanie problemu. Podczas

twórczych zajęć dzieci zapominają o tym, że „nie umieją rysować” – mogą

pozwolić sobie na prezentacje swoich nawet najdziwniejszych pomysłów.

3. Burza pytań – odwrotność burzy mózgów. Metoda ta polega na podaniu

przez nauczyciela problemu do rozwiązania. Dzieci zadają jak najwięcej pytań

do tego problemu. Nauczyciel zapisuje je na tablicy. Bardzo ważne jest, aby

nauczyciel kierował logicznym ułożeniem pytań i późniejszych odpowiedzi w

pewną całość. To logiczne połączenie pytań i odpowiedzi może stać się

zabawną hipotezą i wyjaśnianiem problemu.

4. Mapa mentalna zwana też pojęciową, lub umysłową. Twórcą map

umysłowych jest Tony Buzan. Mapa pojęciowa to metoda wizualnego

przedstawienia problemu, zjawiska z wykorzystaniem rysunków, schematów,

symboli, zdjęć, haseł, zwrotów. Celem tej metody jest usystematyzowanie

świeżo zdobytej wiedzy, wiadomości, pojęć . Mapy pojęciowe można

modyfikować i mogą przypominać kształtem plakat, bardziej docierający do

dzieci młodszych.

5. Piramida priorytetów. Polega na wartościowaniu, hierarchizacji. Najczęściej

w grupach 4-5 osobowych dzieci wybierają najlepsze propozycje, które

powstały wcześniej na podstawie burzy mózgów, układają je na szczycie

piramidy. Potem wybierają coraz mniej ważne i na końcu najmniej istotne.

Następnie grupy porównują swoje piramidy, każda grupa uzasadnia swoje

wybory. Metoda ta stwarza okazję do dyskutowania i argumentowania

własnych wyborów. Dla klas młodszych ta metoda jest też ćwiczeniem w

pisaniu, czytaniu, i mówieniu.

6. Stacje zadaniowe. Polega ona na podejmowaniu przez uczniów zadań

zaproponowanych przez nauczyciela. Zadania te dotyczą różnych dziedzin

działalności i tematycznie podporządkowane realizowanemu blokowi. Zadania

umieszczone są w wyznaczonych stacjach. Dziecko samo decyduje, od której

stacji rozpocznie swoją pracę, czyli od której aktywności rozpocznie.

7. Grupy zadaniowe. Polega ona na pracy w grupach 3-4 osobowych . Każda

grupa otrzymuje albo takie samo zadanie do rozwiązania, albo inne stanowiące

element jakiejś całości. Podczas tej metody uczestnicy grup uczą się od siebie
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nawzajem doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem, wyciągania

wniosków, współpracy.

8. Linia czasu. Metoda ta pozwala przybliżyć dzieciom pojęcie czasu. Polega na

przedstawieniu wydarzeń w porządku chronologicznym, najczęściej w

wymiarze linearnym. Można wykorzystać tę metodę do przedstawienia

planowania np. jakiejś uroczystości klasowej, można przedstawić sposoby

oświetlania dawniej i dziś, itp.

9. Symulacje. Metoda ta polega na naśladowaniu rzeczywistości. Jest to zabawa

„na niby”, ćwiczenie najbardziej efektywnych zachowań w bezpiecznych

warunkach. Jest to trening umiejętności i sprawności w działaniu. Symulacje

mogą obejmować takie umiejętności jak: rozmowa telefoniczna, zabawy w

sklep, lekarza, listonosza, itp. Celem symulacji jest doskonalenie konkretnych

umiejętności oraz uczenie się na błędach popełnianych w bezpiecznej sytuacji

ćwiczeniowej. Dzięki tej metodzie uczniowie rozwijają swoją inwencję twórczą,

umiejętności społeczne, poznawcze.

10. Cebula. Wszyscy stają w dwóch kołach: zewnętrznym i wewnętrznym,

zwróceni twarzami do siebie. Prowadzący wydaje polecenia. Po każdym

wykonaniu go, przesuwają się o jedno miejsce w lewo. Przykłady poleceń:

,,Proszę się pozdrowić i powiedzieć swoje imię. Powiedzcie sobie nawzajem coś

miłego .Powiedz swoje najmilsze przeżycie z ostatniego miesiąca. Powiedz

swoje najtrudniejsze przeżycie.”

11. Gra z kłębkiem wełny. Uczestnicy stoją w kole. Prowadzący rzuca kłębek

wełny, zatrzymując koniec i równocześnie stawia mu pytanie, na które dany

uczestnik odpowiada (bez przymusu). Następnie ten rzuca kłębek do kogoś

innego. W ten sposób przez kolejne rzucanie tworzy się pajęczyna. Pytania

mogą być różne, np. ,,Jak się dziś czujesz, co ciekawego ostatnio czytałeś,

najpiękniejsze przeżycie w ostatnim roku”.

12. Piszemy opowiadanie. Zachęca uczniów do tworzenia własnych opowieści,

„twórczego myślenia”, pracy w grupie rówieśników, argumentowania, oceny

koleżeńskiej. Przebieg zabawy: Nauczyciel pisze na tablicy krótki tekst w formie

niedokończonego opowiadania, a następnie dzieląc uczniów klasy na grupy

robocze (3 lub 4 grupy), powierza im zadanie dopisania dalszej części

opowiadania według własnego uznania, należy zaznaczyć, że ostatnia grupa
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wpisuje zakończenie opowiadania. Kartka z tekstem z tablicy wędruje od grupy

do grupy, a uczniowie wpisują po trzy zdania tak, aby treść wiązała się w

sensowną całość. Na koniec nauczyciel odczytuje opowiadanie. Klasa ocenia

pracę poszczególnych grup.

13. Dokończ zdanie Jedno z dzieci zaczyna zdanie, powiedzmy od słowa „Kot”.

Kolejna osoba musi dopowiedzieć kolejny element, czyli na przykład „Kot

chodził”. Na początku jest prosto, bo zdanie ma tylko kilka słów. Im dalej, tym

trudniej (dzieci muszą zapamiętać całe zdanie. Jeśli ktoś skusi – zaczyna nowe

zdanie.

14. Kot ministra. Jeden z uczestników w myślach mówi alfabet. Prowadzący w

którymś momencie mu przerywa. Litera, na którą wypadło, będzie pierwszą

literą przymiotnika w zdaniu „Kot ministra jest… (jaki?)”. Pierwszy przymiotnik

podaje prowadzący. Po nim po kolei wszyscy kończą zdanie „Kot ministra

jest…” jakimś przymiotnikiem zaczynającym się od wybranej litery. Przymiotniki

nie mogą się powtarzać, więc im dalej, tym trudniej.

15. Walka na słowa. Zawodnicy dobierają się parami. Na dany sygnał, po kolei

zaczynają mówić słowo na wskazaną literę (np. przez prowadzącego) Odpada z

gry ten, kto pierwszy się roześmieje lub zamilknie z wrażenia bądź braku

odpowiedniego słowa. Zabawę można powtarzać metodą rozgrywek

pucharowych aż do wyłonienia mistrza.

16. Sałatka słowna. Każdy uczestnik ma kartkę i długopis. Jednej osobie, daje do

ręki flamaster i kładzie przed nią gazetę, w której ma ona zaznaczyć sześć

wyrazów. Teraz pozostali układają z nich jakąś historię. Po trzech minutach

każdy czyta swój tekst. Ten, kto wymyślił najweselszą historię, może, jako

następny, wybrać z gazety kolejne sześć wyrazów.

17. Telegram. Wymyślamy długi wyraz, np. demokracja. Każdy uczestnik zapisuje

go na kartce. Teraz mamy trzy minuty na napisanie telegramu złożonego ze

słów zaczynających się na kolejne litery wymyślonego wyrazu. Telegram może

zawierać imię, nazwisko i adres. W naszym przykładzie: „Daniel Ewaryst Mokry,

Olkusz. Kiedy rozwieziesz ancymonki, czekają je apanaże”. Po trzech minutach

odczytujemy na głos telegramy. Dyskutujemy, kto napisał najśmieszniejszy,

najzgrabniejszy, najciekawszy?
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18. Kilometrowy list. Rekwizyty: arkusz papieru pakowego, pisak. Kolejno

piszemy po jednym zdaniu listu. Zdania muszą być: sensowne, prawdziwe,

powiązane z poprzednimi. Jeśli ktoś nie potrafi wymyślić następnego zdania,

odpada z zabawy. Kto został na placu boju, ma obowiązek zakończyć list

zabawnym zdaniem i przysługuje mu prawo do zdecydowania, komu taki

dłuuugi list wyślemy?

19. Łańcuszek skojarzeń. Dowolna liczba uczestników siada w kole.

Rozpoczynający rzuca hasło (rzeczownik lub przymiotnik), na co osoba siedząca

po jego lewej stronie musi natychmiast powiedzieć słowo lub wyrażenie

kojarzące się, niekoniecznie wprost, z tym pierwszym hasłem. Następna osoba

wypowiada własne skojarzenie itd., Jeśli ktoś nie potrafi w ciągu 10 sekund

znaleźć odpowiedniego słowa, odpada z gry. Pozostali ciągną łańcuszek tak

długo, dopóki wystarczy im inwencji. Uwaga! W przypadkach wątpliwych trzeba

udowodnić, że skojarzenie jest poprawne i przedstawić tok swojego myślenia,

który reszta musi zaakceptować.

Inną grupą metod wykorzystywanych z powodzeniem w klasach 0-3 są metody

ewaluacyjne- wykorzystywane do oceny pracy własnej, grupy lub zajęć.

● Rybi szkielet - na narysowanym szkielecie umieszczamy napisy: atmosfera

pracy, wiedza jaką wynoszę z zajęć, prowadzący, uczestnicy zajęć itp. Zadaniem

uczniów jest postawienie + albo - , lub przyklejenie wesołej lub smutnej buźki

obok ocenianej kategorii.

● Tarcza strzelecka - Tu uczniowie zaznaczają na tarczy strzałę, im bliżej środka

tym więcej punktów, czyli zajęcia się bardziej podobały.

● Kosz i walizka - uczniowie otrzymują dwa rysunki, kosz i walizkę . Ich

zadaniem jest zapisanie na walizce to, co im się na zajęciach podobało, co

chciałyby ze sobą zabrać. Na koszu natomiast zapisują to, co się nie podobało.

● Wspólne rysowanie - Uczestnicy dobierają się po dwie osoby i każda para

otrzymuje papier i kredkę. Zadanie polega na wspólnym narysowaniu ilustracji

domu, drzewa, psa, kota.(Dzieci razem trzymają kredkę) Wszystko to odbywa

się bez słownego porozumiewania się. Po zakończeniu każda para prezentuje

swoje wytwory z równoczesnym omówieniem, jak się czuli .
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Rozpoczynamy dyskusję!
(Propozycje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej - pani Grażyny Winiarz)

Rozpoczynając naukę z uczniami w klasie 1 od pierwszych dni zachęcam ich,

aby odpowiadali całym zdaniem na moje pytania. Naukę taką rozpoczynam zabawą

„TIK TAK BUM”- gdzie losujemy obrazki, przedstawiające jakąś rzecz i musimy w

ograniczonym czasie powiedzieć (w czasie wypowiadania tekstu ,,tik, tak, bum”): To

jest np. jabłko. Dotyczy to wszystkich uczniów, choć oczywiście wobec tych

nieśmiałych stosuję odpowiedzi do „poduszki”- czyli odpowiedzi w takiej formie, aby

koledzy nic nie słyszeli.

Stosowanie takiej formy, otwiera mi ścieżkę do uczenia się dodawania (z

czasem do odpowiedzi) zwrotów: ,,moim zdaniem”, ,,według mnie”, czyli

wprowadzenia do argumentowania. Często już po trzech miesiącach nauki uczniowie

starają się wcielać w życie poznane zasady i wykorzystywać je podczas zajęć. Aby

uczniowie mogli zaprezentować swoje stanowisko stosuję podział na 2 grupy: ,,za” i

,,przeciw”. Zachęcam uczniów do wypowiedzi, podając zagadnienie, np. Wiosna to

nieciekawa pora roku. Każda grupa otrzymuje pałeczkę i siedząc w kole przekazuje ją

kolejnej osobie , aby zachęcić ją do wypowiedzi. Każdy stara się używać argumentów.

Po aktywności wszystkich zostaje wybrana jedna osoba z grupy, która zaczyna mnie

przekonywać lub utwierdzać w tym, że mam lub nie mam racji. W klasie następuje

wtedy ,,burza mózgów”, ponieważ zwykle osoba reprezentująca grupę zapomina o

argumentach kolegów i każdy chce spontanicznie wypowiedzieć się przed klasą,

przedstawić swoje zdanie. Zabiera to dużo czasu, jednak prowokuje do wypowiedzi

wielu uczniów, którzy w innej sytuacji nie są tak aktywni. Dlatego należy namawiać

uczniów do szukania rozwiązań. Już w pierwszej klasie uczniowie powinni mówić,

dyskutować i przekonywać się do swoich racji.

Kolejną propozycją jest poznawanie rodzajów zdań. Zadaniem uczniów jest

odpowiedzieć na pytanie : Jaki znak należy napisać na końcu zdania?:

Jaś idzie do kina...

Gdy uczeń odpowiada: ,,Moim zdaniem kropkę”, to musi zakończyć swoją wypowiedź

używając argumentu: ,,ponieważ jest to zdanie oznajmujące”.

Zabawa taka uczy dzieci podejmować się odpowiedzi i sprawdza, czy uczeń wie

dlaczego tak ma napisać. Jako nauczyciel mam podwójną korzyść. Dzieci znają rodzaje

zdań i nazywają te zdania, a uczeń wie, do czego wykorzysta nową umiejętność.
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Jeszcze jedną, stosowaną przeze mnie metodą jest „sztafeta”, podczas której

wyznaczam osobę, która będzie wskazywała kolejnych mówców. Osoba ta korzysta z

„buławy mówcy”. Warto wykorzystywać do tego zadania ciekawe instrumenty

muzyczne, np. guiro, cabasa czy klawesyn- utrwalamy nazwy instrumentarium

muzycznego, a uczeń prowadzący ma okazję sprawdzić się w roli prowadzącego.

Nauczyciel określa tylko czas wypowiedzi i prosi, aby nie powtarzać argumentów.

Ćwiczenie nie tylko pobudza uczniów do myślenia, ale też uczy cierpliwego słuchania

przedmówców.

W kolejnych latach nauki uczniowie poznają inne, niezbędne sformułowania

do dyskusji. Są one wywieszone w klasie, jako materiał poglądowy, demonstracyjny,

aby uczniowie mogli posługiwać się nimi na bieżąco.

Są to np. zwroty:

- Wydaje się, że...

- Jestem pewna, iż...

- Jestem przekonany, że...

- Dodatkowym argumentem może być......

- Z tego, co powiedziałem, wynika,...

- Sądzę, iż udało mi się udowodnić, iż...

- Myślę, że dowiodłam, iż...

- Sądzę, iż przedstawione argumenty wystarczą, aby przekonać o słuszności mojego

twierdzenia.

Rozmowy o sztuce, czyli jak zostać krytykiem sztuki
(Innowacja pedagogiczna nauczycielki  edukacji wczesnoszkolnej -  pani

Agnieszki Trepkowskiej)

Nauczyciel proponuje dzieciom zabawę w krytyków sztuki. Prezentuje uczniom

wybrany obraz z zakresu sztuki współczesnej (może być ona bardziej lub mniej

abstrakcyjny). Uczniowie:

- opowiadają, co widzą na obrazie, co im to przypomina (uzasadniają swoje zdanie)

- czy podobają im się elementy tworzące obraz: kształty, kolory, rozmieszczenie

linii/przedmiotów/postaci (uzasadniają swoje zdanie)

- proponują tytuł obrazu (uzasadniają swoje zdanie)
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- proponują zmiany, które wprowadziliby do kompozycji obrazu (uzasadniają swoje

zdanie)

Praca z analizą danego obrazu powinna zawierać edukacyjny element

informacyjny – prawdziwy tytuł pracy, intencja autora, ale dopiero po wcześniejszych

wypowiedziach uczniów, gdyż tworzymy w ten sposób przestrzeń do samodzielnego,

krytycznego myślenia (pojęcie „krytyk sztuki” jest tu bardzo adekwatne :) ). Sztuka

współczesna i nieoczywiste obrazy są dobrym i bezpiecznym materiałem. Nawet

dorośli, w tym krytycy i historycy sztuki, mają często problem z interpretacją takich

dzieł. Uświadamianie dzieciom, że rolą sztuki jest uruchamianie emocji odbiorców,

prowadzi je do wniosku, że każda interpretacja jest prawidłowa, choć możemy mieć

odmienne zdania. Ostatniemu etapowi analizy dzieła – proponowanie zmian w

koncepcji obrazu - warto nadać praktyczny charakter (działania plastyczne), aby

zrównoważyć czas przeznaczony na komunikację z działaniami praktycznymi, które

jednak również prowadzą do rozwijania kompetencji analizy, krytycznego myślenia i

argumentowania, ale także prezentacji efektu własnych działań jako elementowi

podsumowującemu pracę. Uczniowie tworzą własną galerię sztuki, a

chętni/wylosowani (lub wybrani w innym systemie) opowiadają o swoich pracach.

Powtarzalność ćwiczenia w postaci cyklu zabaw w krytyków sztuki przynosi stałe

efekty, a jednocześnie buduje w dzieciach ogromną wrażliwość, wiedzę z zakresu

historii sztuki i własną aktywność artystyczną.

Na zakończenie wyboru metod i technik należy jeszcze raz podkreślić, że

metody aktywizujące wpływają na podniesienie sprawności intelektualnych dzieci,

wyzwalają u uczniów aktywność, pomysłowość i inwencję twórczą, uczą wzajemnej

współpracy, komunikowania się, podejmowania nowych wyzwań i odpowiedzialności

za wynik własnej pracy i pracy grupy.

Korzyści wynikające ze stosowania aktywizujących metod nauczania są tak

wielkie, że metody te powinny stanowić podstawę w procesie kształcenia i

wychowania.



25

5. Przegląd metod i technik uczących dyskutowania i debatowania,
które można wykorzystać na różnych przedmiotach.

Turn & talk - rozmowa w parach (Think-Pair-Share)

Jest to bardzo prosta metoda, która polega na tym, że uczniowie i uczennice

przed wypowiedziami na forum klasy, mają okazję porozmawiać na zadany temat z

osobą z ławki.

Osoba prowadząca zajęcia zadaje pytanie, nad którym uczniowie mają się

zastanowić, wyznacza czas i prosi o rozmowę w parach. Warto określić też, ile czasu

powinna zająć wypowiedź każdej osoby z pary, tak aby uniknąć sytuacji, że przez cały

wyznaczony czas będzie mówiła jedna osoba.

Dzięki temu każdy uczestnik zajęć zabiera głos - także ci, którym trudność

sprawia mówienie, gdy wszyscy słuchają. Rozmowa w parach daje też szansę na

przygotowanie wypowiedzi, uporządkowanie jej przed powtórzeniem na forum klasy.

Ponadto każda uczennica i każdy uczeń usłyszą opinię przynajmniej jednej osoby -

swojego rozmówcy, rozmówczyni. To sprawia, że własne zdanie można skonfrontować

z cudzym, a w razie różnic - krótko je przedyskutować. Ta prosta metoda, oprócz

wyrabiania nawyku dyskusji i wypowiadania się, kształtuje także inną ważną

umiejętność - uważnego słuchania.

Metody wykorzystywane przez nauczycieli w SP 143 wraz z przykładami:

METODA PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZADAŃ

Turn & talk,

Think-Pair-Share,

kula śnieżna

język polski -Przypomnijcie sobie treść ballady omawianej na
poprzedniej lekcji. Macie dwie minuty. Pilnujcie,
żeby obie osoby były zaangażowane w rozmowę.
-Podzielcie się wrażeniami po przeczytaniu
Balladyny. Pierwsza minuta dla jednej osoby, druga
dla drugiej.

historia -Na ostatnich lekcjach dużo czasu poświęciliśmy
ostatniemu królowi Polski. Poznawaliśmy  blaski i
cienie panowania Stanisława Augusta
Poniatowskiego.  Porozmawiajcie z kolegą lub
koleżanką z ławki na temat :  Czy Stanisław August
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Poniatowski był dobrym władcą? Pierwsza minuta
dla jednej osoby, druga dla drugiej.
-Co Twoim zdaniem zadecydowało o sukcesie
protestów robotniczych w sierpniu 1980 r.?

przedmioty

matematyczno-

przyrodnicze

Porozmawiajcie w parach: Higiena narządu słuchu-
Jak hałas szkodzi zdrowiu? Pierwsza minuta dla
jednej osoby, druga dla drugiej.
Przyjrzyjcie się przekrojowi pęcherzyka płucnego i
oceńcie, jak jest w budowie przystosowany do
pełnienia swojej funkcji”.
BIOLOGIA:
- Jak hałas szkodzi zdrowiu? ( T-P-S)
- Przyjrzyj się przekrojowi pęcherzyka płucnego i
oceń jak jest w swojej budowie przystosowany do
pełnienia swojej funkcji (T&T)
- Przyjrzyj się mapie ilości gatunków występowania
płazów na świecie. Oceń, jak zmienia się liczba
gatunków płazów w poszczególnych strefach
klimatycznych. Z czego wynikają różnice?
FIZYKA:
- Elektrostatyka - W jaki sposób sprawdzić czy
elektroskop naładował się dodatnio/ujemnie?
- Dynamika- Podaj dwa przykłady z codziennego
życia gdzie tarcie jest pożądane/ niepożądane. Jak
można je zmniejszyć/zwiększyć?
GEOGRAFIA:
Kl. 7 Właściwości fizyczne wód Bałtyku. „Określ
cechy charakterystyczne Morza Bałtyckiego”
Kl. 5 Lądy i oceany. ,,Co by było gdyby Krzysztof
Kolumb nie odkrył Ameryki”
Kl. 6 ,,Uchodźcy z krajów trzeciego świata są
zagrożeniem dla Europy”
PRZYRODA:
Kl.4 Substancje wokół nas: “Jak temperatura wpływa
na objętość gazów, cieczy i ciał stałych?”
Na matematyce w klasach 4- 6 metodę tę
stosujemy do wprowadzenia nowych zagadnień,
bądź nawiązania do tematu realizowanego w
poprzednim roku, by następnie poszerzyć
wiadomości, np. ,,Dodawanie i odejmowanie
ułamków zwykłych”, “Własności czworokątów”, itp.

języki obce Healthy/unhealthy food
1) praca indywidualna :podział produktów
spożywczych na zdrowe/niezdrowe, wykonanie
quizu na temat zdrowego odżywiania
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2) praca w parze, podzielenie się wynikami quizu w
parze oraz rozmowa na temat How healthy is your
diet?
3) Przedstawienie swojej opinii na forum klasy na
temat zdrowej żywności

etyka/religia/

godzina

wychowawcza

Proponowane tematy:
Czy są sytuacje, w których powinniśmy
powstrzymać się od mówienie prawdy?
Czy rozmowa rozwija?
Czy dyskusja to strata czasu?
Co zyskujemy dzieląc się z innymi?
Czy lepiej jest być dorosłym niż dzieckiem?

w-f Praca z ilustracjami na temat otyłości, przyczyn,
skutków oraz znaczenia diety i aktywności fizycznej

Speed dating - szybkie randki

Ta metoda pozwala zaspokoić dwie potrzeby uczniów - potrzebę rozmowy i

ruchu, a ponadto kształtuje umiejętność wyrażania myśli, słuchania innych i szybkich

reakcji.

Cały zespół klasowy ustawia się w dwóch rzędach w taki sposób, aby naprzeciw

siebie mieć kolegę lub koleżankę. Podobnie jak w metodzie turn & talk nauczyciel

zadaje pytanie lub wprowadza temat do rozmowy, określa czas i prosi uczniów o

rozmowę z osobą, która stoi naprzeciwko. Po upływie wyznaczonego czasu pierwsza

osoba z jednego z rzędów idzie na jego koniec, a pozostałe osoby przesuwają się o

jedno miejsce. Drugi rząd nie przesuwa się. W ten sposób, w krótkiej chwili, uczniowie

i uczennice uzyskują nowego partnera do rozmowy na ten sam lub zupełnie inny

temat. Ilość zmian i długość ich trwania ustala nauczyciel. Ważne, aby pamiętać, że to

metoda dynamiczna i jej celem jest umożliwienie wymiany myśli wielu osób w krótkim

czasie.

METODA PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZADAŃ

Speed dating język polski Przykładowe tematy:
Czym powinien odznaczać się dobry władca?
Jakie informacje o Neronie zapamiętaliście?
Wymieńcie 6 sytuacji, w których Neron nie
zachował się jak dobry człowiek i władca.
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Jakie dobre cechy można odnaleźć w Neronie? Co
sądzicie o władzy Nerona?

historia Przykładowe tematy:
Czy Marcin Luter postąpił właściwie?
Czy można było zapobiec rozbiorą Polski?
Jakie dobre i złe strony  miały odkrycia
geograficzne?
Czy Napoleon Bonaparte był  przyjacielem
Polaków?
Co skłoniło Mieszka I do przyjęcia chrztu?
Czy łatwo być patriotą w dzisiejszych czasach?
Dlaczego Maria Skłodowska- Curie była niezwykłą
kobietą?

przedmioty

matematyczno-

przyrodnicze

Przykładowe tematy:
BIOLOGIA:
kl.7 “Co możesz zrobić by ograniczyć ujemny
wpływ hałasu na swoje zdrowie?”
Kl. 5 Różnorodność roślin. Jakie czynniki mogą
wpływać na kiełkowanie nasion? Jak możemy to
zbadać?
Kl.6 Czy każdy pająk jest pajęczakiem i każdy
pajęczak pająkiem?
FIZYKA:
kl. 8 – Fale - Porozmawiaj o dowolnym rodzaju fal
elektromagnetycznych i ich wpływie na organizmy
żywe.
Kl 7 . -Hydrostatyka – Kiedy ciało tonie/pływa?
GEOGRAFIA:
Kl.5 Strefa śródziemnomorska jest
najkorzystniejsza dla życia człowieka na Ziemi
Kl.6 Zmiany klimatu i pogody wpływają na życie
każdego z nas
KL.6 Polska powinna być w strefie Euro
PRZYRODA:
Kl.4 Organizmy mają wspólne cechy: “Czym różni
się patyk od patyczaka?”
Na matematyce metodę tę stosujemy zazwyczaj
do podsumowania lekcji lub cyklu lekcji, by
wymienić się zdobytą wiedzą, np. na temat
“Własności liczb naturalnych”.
Najczęstszym pytaniem stawianym przed parami
są np. ,,Co cię zaskoczyło?, O czym ważnym
chciałbyś pamiętać po lekcji?, W jakich sytuacjach
będzie można wykorzystać zdobytą wiedzę?”
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języki obce Przykładowe tematy:
Do smartphones make you smarter?
Students should wear uniforms.
Smoking should be banned in all public places.
We shouldn’t eat meat.
Money doesn’t bring you happiness.
Is the Internet good or bad?

etyka/religia/

godzina

wychowawcza

Przykładowe tematy:
Zjeść ciastko czy dać ciastko?
Psy czy koty?
Czy możemy powiedzieć wszystko?

w-f Przykładowe tematy:
Przedstawienie własnego planu treningowego.

Oś poglądów

Oś poglądów umożliwia uczniom nie tylko rozmowę ze sobą, lecz także

zobaczenie tego, jakie spojrzenie na dany temat mają wszyscy w klasie.

Metoda polega na wyznaczeniu na podłodze w klasie linii (może być

umieszczona fizycznie poprzez przyklejenie taśmy lub po prostu wyobrażona).

Uczniowie w odpowiedzi na pytanie problemowe mają stanąć w miejscu na linii, które

najbardziej odpowiada ich poglądom. Przyjmuje się zasadę, że im bliżej końca linii,

tym opinie są bardziej zdecydowane, a im bliżej środka, tym bardziej umiarkowane.

Dobrze zobaczyć to na przykładzie: czy Prometeusz zasłużył na taką karę, jaką

wymierzył mu Zeus? Uczniowie, którzy są absolutnie przekonani o słuszności kary,

staną na jednym końcu linii; ci, którzy uważają, że kara nie była w ogóle adekwatna do

winy, staną na przeciwnym końcu. Środek linii zajmą natomiast ci uczniowie, którzy

sądzą, że wymierzenie kary było słuszne, ale powinna być ona łagodniejsza lub mają

jeszcze inne zdanie na ten temat. Zasada pozostaje jedna - im radykalniejsze poglądy,

tym dalej od środka zajmowane miejsca na osi.

Kolejnym krokiem, gdy uczniowie zajmą miejsca odpowiadające ich poglądom,

jest połączenie uczniów w pary. Można wykorzystać różne klucze łączenia. Pary mogą

tworzyć osoby z dwóch przeciwległych końców, osoba ze środka z kimś z odległego

krańca itd.

Zadaniem powstałych par jest rozmowa i uzasadnienie rozmówcy swojego zdania.
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METODA PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZADAŃ

Oś poglądów język polski Stanowiska:
A. Rodzeństwo Pevensie powinno było wybaczyć
Edwardowi.
B. Rodzeństwo Pevensie nie powinno było
wybaczać Edwardowi.

A. Każdy człowiek zasługuje na wybaczenie i drugą
szansę.
B. Wybaczanie i drugie szanse są szkodliwe i
niepotrzebne.

historia - Czy decyzja o wybuchu powstania styczniowego
była słuszna?
-Czy decyzja o wybuchu powstania
kościuszkowskiego była słuszna?

przedmioty

matematyczno -

przyrodnicze

BIOLOGIA:
- Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody-
pytanie: Jak oceniasz szansę na uratowanie naszej
planety przez zmianę gospodarki jej zasobami?
- Jak poznawać biologię: Czy doświadczenia na
zwierzętach są nam potrzebne?
FIZYKA:
- Czy bez wiedzy na temat kinematyki dałoby się
zrozumieć Elektrostatykę?
- Czy uważasz , że prawa dynamiki Newtona są
najważniejszymi w fizyce?
GEOGRAFIA:
- Czy rolnictwo w Afryce ma duży potencjał
rozwoju.
- Konflikt izraelsko-palestyński jest prosty do
rozwiązania.
- Uchodźcy z krajów trzeciego świata są
zagrożeniem dla Europy.
- Kraje Afryki Równikowej są bezpieczne dla
podróżujących turystów.
- Himalaje powinny być dostępne dla wszystkich
wspinaczy bez ograniczeń.
PRZYRODA:
- Uzależniania: Czy uzależnienie jest chorobą?
Na matematyce linia wyznacza granicę między
prawdą a fałszem. Nauczyciel czyta kolejne
stwierdzenia, uczniowie zajmują miejsce po
stronie, która wyraża ich zdanie (czy stwierdzenie
jest prawdziwe czy fałszywe). Następnie osoby po
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przeciwnych stronach starają się użyć
argumentów, by przekonać osoby o przeciwnych
zdaniach. Tego typu metoda doskonale sprawdza
się przy zagadnieniach bardziej skomplikowanych
i trudnych do zrozumienia dla uczniów np.
“Własności figur”, “Własności liczb i działań”, itp.
(dla zwiększenia efektywności tej metody, dobrze
jest omawiane stwierdzenia przygotować uczniom
na kartkach, gdyż wzrokowcy mogą mieć problem
ze zrozumieniem treści zagadnienia)

języki obce - Teeangers shouldn’t eat fastfood.
- Students should wear school uniforms.
- Lessons should start in the afternoon.

etyka/religia/

godzina

wychowawcza

Przykładowe tematy do rozważenia:
Czy oceny motywują do nauki?
Czy warto kierować się opinią innych?
Czy niektórzy ludzie mają lepszy gust od innych?

Drzewko decyzyjne

Metoda ta jest graficznym zapisem analizy problemu mająca zastosowanie w

procesie podejmowania decyzji w sytuacji problemowej. Można ją zastosować do

wszystkich sytuacji, w których należy dokonać wyboru. Uczestnicy analizują cały

problem. Zastanawiają się nad skutkami najróżniejszych rozwiązań, oceniają je pod

względem przyjętych celów i wartości.

METODA PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZADAŃ

Drzewo decyzyjne język polski - Aslan zastanawia się czy musi poświęcić swoje
życie, by ratować Edmunda? Przedstaw pozytywne
i negatywne skutki podjętych decyzji.
- Bilbo Baggins zastanawia się, czy wyruszyć na
wyprawę. Przemyśl, jakie działania mógł podjąć i
jakie były ich konsekwencje.

historia Mieszkańcy kolonii brytyjskich w Ameryce
Północnej nie zgadzają się z polityką rządu Wielkiej
Brytani, który narzuca im niekorzystne prawa,
wykorzystuje gospodarczo i ogranicza ich
samodzielność. Chcą uzyskać niezależność
polityczną i gospodarczą. Jak powinni postąpić, by
zrealizować swój cel?  Za pomocą schematu
drzewa decyzyjnego rozważcie wszystkie sposoby
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rozwiązania problemu, wskazując ich pozytywne i
negatywne skutki.

przedmioty

matematyczno -

przyrodnicze

Najczęściej metodę tę stosujemy podczas lekcji
powtórzeniowych i przygotowania do egzaminów -
celem będzie tutaj przede wszystkim
uświadomienie uczniom mocnych stron i pola
rezerw oraz stworzenie planu działania z
rozpatrzeniem planu ryzyka i konsekwencji w
momencie podjęcia konkretnych działań lub ich
niepodjęcia np. jeśli nie mam jeszcze umiejętności
działań na potęgach, to jak ukierunkowuje swoje
działania, by je nabyć lub udoskonalić i co się
stanie, jeśli tego nie zrobię.

Metaplan

Praca z metaplanem pozwala uczniom i uczennicom na pogłębione myślenie

na temat analizowanej sytuacji. Pozwala także uniknąć odpowiedzi zbyt ogólnej i

szybkiej, a pomijającej wiele aspektów. Wykorzystanie tej metody wpływa pozytywnie

na poziom refleksji uczniów i uczennic.

Schemat metaplanu przedstawia się następująco:

Na czym polega problem?

Jak jest? Jak być powinno?

Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?

Co można zrobić?
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Równie dobrze sprawdzi się inny schemat:

Jak jest?

PROBLEM

Jak być powinno?

Dlaczego nie jest tak, jak

być powinno?

Co robić?

Nad danym schematem i postawionym problemem uczniowie mogą pracować

najpierw samodzielnie, później porozmawiać o tym w parach, porównać i uzupełnić

swoje prace. Przy problemach bardziej złożonych można wykorzystać metaplan

podczas pracy grupowej.

METODA PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZADAŃ

Metaplan język polski Balladyna zabiła swoją siostrę, by zostać żoną
Kirkora. Przeanalizuj sytuację, zastanawiając się, w
jaki inny sposób Balladyna mogłaby osiągnąć swój
cel.
Nemeczek mimo choroby wziął udział w bitwie o Plac
Broni. Jak inaczej mógłby postąpić i jakie byłyby tego
konsekwencje?

historia Stanisław August Poniatowski przyłączył się do
konfederacji targowickiej. Przeanalizuj sytuację. Czy
mógł postąpić inaczej?

etyka/religia/

godzina

wychowawcza

Czy w klasie jesteśmy wobec siebie uczciwi? Dokonaj
analizy sytuacji.
Czy potrafimy prowadzić dyskusję? Dokonaj analizy
sytuacji.
Czy dobrze wykorzystujemy czas na lekcji?
Przeanalizuj sytuację.

geografia - Problemy żywieniowe Etiopii.
- Zanieczyszczenie środowiska naturalnego w Polsce.
- Stan sieci transportowej w Polsce.
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Symulacje śledztwa, rozpraw sądowych, posiedzeń sejmu

Ciekawą formą przygotowania do debaty jest symulacja śledztw, rozpraw

sądowych czy posiedzeń sejmu. Takie działania bardzo aktywizują uczniów, są

atrakcyjne i sprawiają, że konieczność uzasadniania stanowiska staje się

przyjemnością, a nie obowiązkiem.

Można omówić tę metodę, wykorzystując już wcześniej wspomnianego

Prometeusza. W symulacji procesu sądowego nad tym bohaterem klasa zostaje

podzielona na grupy, z czego połowa zespołów zbiera argumenty i fakty, które

wskazują na winę bohatera, a druga część poszukuje okoliczności łagodzących i

układa argumenty przemawiające za złagodzeniem wyroku. Po pracy w grupach i

wybraniu z każdej z nich przedstawiciela, odbywa się rozprawa. Nauczyciel pełni rolę

moderatora - wyznacza kolejność osób wypowiadających się, pilnuje czasu i porządku

podczas rozprawy. W rolę ławy przysięgłych, która podejmuje ostateczną decyzję,

może wcielić się reszta klasy lub osoby wcześniej do tego wyznaczone. Sędzią może

być też sam nauczyciel lub inna osoba zaproszona na lekcję. Przebieg rozprawy, jej

porządek i forma zależą od decyzji osoby prowadzącej zajęcia.

METODA PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZADAŃ

Symulacje

śledztwa, rozpraw

sądowych,

posiedzeń sejmu

język polski - ,,Wyobraźcie sobie, że jesteś posłami i macie
wystąpić na Proparze. Przygotujcie  swoje
wystąpienie na temat, np. ,,sposobu spędzania
przerw międzylekcyjnych lub propozycji posiłków w
szkolnej stołówce”. Następnie uczniowie wcielają
się w role posłów i przedstawiają swoje postulaty.
Po wysłuchaniu posłów uczniowie biorą udział w
głosowaniu.
- Sąd nad Balladyną

historia Spróbujemy na lekcji odegrać obrady Sejmu
Wielkiego. Każda z grup reprezentuje inne
stronnictwo. (dworskie, hetmańskie, patriotyczne)
i postulaty. Waszym zadaniem jest wczuć się w rolę
posłów i obronić poglądy danego
stronnictwa, przedstawić także postulaty za jakimi
opowiadało się dane stronnictwo.

etyka/religia/ Czy Samson i Dalila byli prawdziwymi przyjaciółmi?
Kiedy możemy ryzykować a kiedy nie?
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godzina

wychowawcza

Kto jest odpowiedzialny za zachowanie dzieci? One
same, czy rodzice i nauczyciele, którzy je
wychowują?
Czy powinno się nakazywać noszenie maseczek?

przedmioty

matematyczno

- przyrodnicze

PRZYRODA:
- Czy na Ziemi możliwe byłoby życie, gdyby nie
docierało do niej światło słoneczne?
BIOLOGIA:
- Klasyfikacja organizmów: “Czy daleko
spokrewnione ze sobą organizmy mogą być do
siebie podobne? Podaj przykłady.

Elementy metody ,,Burza mózgów”

METODA PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZADAŃ

Burza mózgów
(elementy
metody)

język polski - Czym jest dla Ciebie ,,przyjaźń”?
- Jak Twoim zdaniem powinien postąpić bohater w
zaistniałej sytuacji?
- Co rozumiesz przez pojęcie ,,szczęście”?

historia (Rozbiory )Burza mózgów- Wymieńcie wewnętrzne i
zewnętrzne przyczyny  upadku naszego państwa.
Na kartkach o dwóch różnych kolorach wpiszcie
po jednej przyczynie zewnętrznej i wewnętrznej.

przedmioty

matematyczno-

przyrodnicze

MATEMATYKA:
Elementy metody stosujemy podczas
rozwiązywania bardziej złożonych zadań, w których
można zastosować różne strategie rozwiązań.
Doskonale do tego nadają się, stosowane dość
często na lekcjach matematyki pytania Fermiego, w
których nie ma jednej słusznej odpowiedzi, a drogi
do uzyskania rozwiązania danego problemu mogą
być bardzo różne - najbardziej wartościowy jest
tutaj moment, gdy uczniowie ze sobą dyskutują i
używają swoich argumentów.
BIOLOGIA:
- Oceńcie czy dany wymarły gatunek można było
ocalić
- Budowa i czynności życiowe organizmów: “Jak
zbadać, czy ilość dwutlenku węgla wpływa na
intensywność fotosyntezy?”
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FIZYKA:
- Magnetyzm - Wszystkie zastosowania magnesów
jakie przyjdą Ci do głowy.
- Wymyśl w jaki sposób odkrywcy mogli odkryć
prawa fizyki, które nazwane są ich nazwiskiem?
GEOGRAFIA:
- Dlaczego niektóre kraje są bogate, a inne biedne?
- Jak możemy zmniejszyć czynniki powodujące
powstawanie smogu w naszym mieście?
- Jakimi cechami powinien odznaczać się region
atrakcyjny turystycznie
PRZYRODA:
- Zależność pokarmowe między organizmami. “Jak
zmieniłoby się życie na Ziemi, gdyby zabrakło
wszystkich organizmów roślinożernych?”

języki obce - Jak myślisz, jak zakończy się historia z
nagrania/przeczytanego tekstu?
- Jaki tytuł nadałbyś przeczytanemu fragmentowi
tekstu?

etyka/religia/
godzina
wychowawcza

Co jest piękne?
Czego się boimy?
Co utrudnia nawiązanie przyjaźni?

w-f Substancje psychoaktywne, uzależnienie. Anonim–
osoba uzależniona. Pierwsza grupa broni Anonima,
druga z kolei obwinia. Nauczyciel jako moderator
kontroluje atmosferę podczas dyskusji.

Debata za i przeciw

METODA PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZADAŃ

Debata za i przeciw język polski - W pustyni i w puszczy to wartościowa
książka.
- Bohaterów z Hobbita łączyła prawdziwa
przyjaźń.
- Liczy się cel, nie droga.

historia - Wyobraźcie sobie,że  jesteście posłami
polskimi na sejmie w Lublinie w 1569 roku .
Oceńcie postanowienia tego sejmu i podajcie
argumenty za połączeniem Polski z Litwą
unia realną.
- Wyobraźcie sobie, że jesteście posłami
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litewskimi na sejmie w Lublinie w 1569 roku.
Oceńcie postanowienia tego sejmu i podajcie
argumenty przeciwko połączeniu Polski i
Litwy unią realną.

przedmioty

matematyczno-

przyrodnicze

BIOLOGIA:
- Nawet jako dzieci/młodzież możemy chronić
nasze środowisko.
- Płazy: Każdy z nas może wpływać na
ochronę płazów w Polsce.
FIZYKA:
- Fale - "Czy promieniowanie jest zawsze
szkodliwe?
- Praca, moc i energia - Czy ekologiczne
byłoby wytwarzanie prądu przez
rowerzystów?
GEOGRAFIA:
- Spór o transport nad Morskie Oko: Zaprzęgi
konne powinny wozić turystów do schroniska
nad Morskim Okiem.
- Życie w mieście jest łatwiejsze niż na wsi
- Surowce mineralne powinny być
eksploatowane na Antarktydzie
PRZYRODA:
- Organizmy różnią się sposobem odżywiania:
“Czy można udowodnić, że rośliny
przeprowadzają fotosyntezę?”
- Rośliny i zwierzęta wokół nas. “Czy warto
hodować zwierzęta w domu?”

języki obce -Is the Internet bad for young people?
-We should invest more in space exploration.
-It’s wrong to keep animals as pets.
- We should ban cars from city centres

etyka/religia/

godzina

wychowawcza

-Doświadczanie jest ważniejsze od
posiadania.
- Nigdy nie należy się poddawać.

w-f Czy sport to zdrowie?
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Dyskusja karuzelowa

Uczniowie powinni od czasu do czasu zobaczyć swoje myśli w formie spisanej.

Dyskusja karuzelowa jest sposobem prowadzenia rozmowy na kartkach i niesie ze

sobą szereg zalet: aktywizuje osoby z natury milczące, daje uczniom przestrzeń na

taką pracę, na jaką mają siłę, pozwala wrócić do kartek z zapisem dyskusji i ocenić jej

jakość. Można tę metodę stosować w grupach lub w niepodzielonej na zespoły klasie.

Uczniowie otrzymują karty pracy i wypełniają pole oznaczone numerem jeden,

opisując swoje stanowisko w zapisanym na tablicy temacie oraz podając pierwszy

argument. Jeżeli nie dzielimy klasy na zespoły, to kartkę z wypełnionym pierwszym

polem oddają do nauczyciela, a nauczyciel przekazuje im inną kartkę z prośbą o

wypełnienie pola drugiego. Osoby, które oddają uzupełnione pole drugie, biorą kartki,

na których należy uzupełnić pole trzecie. Ta sama procedura obowiązuje przy polu

czwartym. Uczniowie, którzy kończą proces mogą brać kolejne kartki, żeby każdy miał

zajęcie, a osoby z wolniejszym tempem pracy nie mają poczucia, że wszyscy na nie

czekają. Warto taką dyskusję przejrzeć wraz z uczniami i poddać refleksji

argumentację.

Moim zdaniem…, ponieważ… Nie zgadzam się z Tobą, ponieważ ….

Masz rację, ponieważ … Poza tym myślę, że …

METODA PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZADAŃ

Dyskusja karuzelowa język polski -Umiejętność poprawnego pisania jest
potrzebna w życiu.
-Prawdziwych przyjaciół poznajemy w
najtrudniejszych chwilach.
- Na zmianę swojego życia nigdy nie jest
za późno.
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historia -Czy spartańskie wychowanie było
okrutne czy godne podziwu?
- Czy demokracja szlachecka była dobrym
ustrojem?

etyka/religia/
godzina
wychowawcza

Prawda jest ważniejsza od przyjaźni.

przedmioty
matematyczno-
przyrodnicze

PRZYRODA:
- Czy na Ziemi możliwe byłoby życie,
gdyby nie docierało do niej światło
słoneczne?

Dyskusja żetonowa

Dyskusja żetonowa to model rozmowy, w którym liczy się to, żeby każdy

uczestnik miał przestrzeń do zabrania głosu. Uczy odwagi, śmiałości i przyzwyczaja

uczniów do wyrażania swojego zdania. Przydaje się w klasach, w których należy

kształtować kulturę współpracy.

Uczniowie zostają podzieleni na grupy - idealnie trzy- lub czteroosobowe.

Każda osoba w grupie otrzymuje określoną przez nauczyciela liczbę żetonów w dwóch

kolorach. Jedna barwa oznacza „Zgadzam się z tym, ponieważ...”, a druga „Nie

zgadzam się z tym, ponieważ...”. Każdy uczeń podczas rozmowy na zadany temat

powinien zużyć wszystkie swoje żetony. Ciekawym urozmaiceniem i zachętą do

rozmowy, jest użycie zamiast żetonów czegoś jadalnego - cukierków, dropsów czy

pianek.

Ta metoda uczy także samokontroli. Jeżeli dziecko widzi, że już kończą mu się

żetony, a ktoś w grupie ma jeszcze wiele, to dać mu przestrzeń na wypowiedź.

Niecierpliwi się kontrolują, a introwertycy mają przestrzeń do wypowiadania się w

niedużej grupie. Można do zasad dyskusji żetonowej dodać kolejną regułę, np. „dwie

osoby po mnie”. Oznacza ona, że po zabraniu głosu, można się odezwać dopiero po

wypowiedziach dwóch kolejnych osób.

METODA PRZEDMIOT PRZYKŁADY ZADAŃ
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Dyskusja żetonowa język polski - Podczas podróży po Afryce czułbym
się bezpiecznie, mając takiego
towarzysza jak Staś Tarkowski.
- Warto było walczyć o Plac Broni.
- Sprawdziany z lektur motywują do
czytania książek.

historia -Czy zamach majowy był właściwym
wyborem?
-Jakie wydarzenie był twoim zdaniem
najważniejsze w kształtowaniu się III
Rzeczypospolitej?

przedmioty

matematyczno-przyrod

nicze

BIOLOGIA:
-Układ pokarmowy: pokarm jako
budulec i źródło energii.
-Białka są najważniejszym składnikiem
diety osób młodych.
GEOGRAFIA:
-Samochody elektryczne są
przyszłością dla naszego transportu

etyka/religia/ godzina

wychowawcza

-Lepiej mieć kilku bliskich przyjaciół, niż
wielu znajomych.
-Internet ułatwia podtrzymywanie
przyjaźni.

5. Przegląd metod i technik do wykorzystania na przedmiotach
humanistycznych

Specyfika przedmiotów humanistycznych zakłada, że bardzo często w trakcie

lekcji prowadzona jest dyskusja. Służy ona wielu celom, między innymi refleksji na

temat bohaterów literackich czy kształtowaniu umiejętności argumentowania. Jest

aktywnością lubianą przez uczniów, którzy postrzegają tę metodę pracy jako odejście

od rutyny.

Odgrywanie bohaterów z książki

Ta metoda pracy polega na przyjęciu roli danej postaci z książki. Jest

znakomitą zachętą do wnikliwości przy analizowaniu tekstu, uatrakcyjnia przebieg
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omawiania lektury. Dzięki niej możemy poznać motywację działań bohatera

literackiego.

W trakcie tego typu zajęć uczniowie z klasy mogą zadawać pytania osobie

występującej w danej roli, przyjmując perspektywę, np. badacza problemu . Załóżmy,

iż dyskutujemy w trakcie lekcji nad wadami i zaletami podróży. Możemy więc poprosić

chętne osoby o wcielenie się w postać Bilba Bagginsa bądź Fileasa Fogga, aby od nich

uczniowie dowiedzieli się, jaką wartość niesie z sobą podróżowanie.

PRZYKŁADOWE ZADANIA

W ramach powtórki lektur każdy uczeń otrzymuje postać z książki, ma przyklejone jej

imię w widocznym miejscu, i w grupach dyskutuje na tematy:

- Każdy powinien mieć swojego przyjaciela. (Balladyna, Mały Książkę, Alek, Rejent

Milczek)

- Miłość jest najważniejsza w życiu człowieka. (Petroniusz, Telimena, Róża,

Świtezianka)

- Pieniądze szczęścia nie dają. (Andrzej Radek, Scrooge przed przemianą,

Scrooge po przemianie, żona modna, Podstolina)

- Edukacja jest najważniejsza w życiu człowieka. (Marcin Borowicz, Pan Tadeusz,

Mały Książę, Rudy)

Poker kryterialny

Jest to metoda efektywnego porozumiewania się, którą można potraktować

jako odmianę gry planszowej. Zaliczana jest do atrakcyjniejszych metod

aktywizujących, której sedno polega na argumentowaniu i dyskutowaniu.

Uczniowie zostają podzieleni na grupy oraz otrzymują od nauczyciela specjalną

planszę i karty. Na znak prowadzącego wyznaczona osoba w zespole tasuje karty i

rozdaje je swoim koleżankom i kolegom. Osoba rozpoczynająca grę odkrywa swoją

kartę, odczytuje głośno i umieszcza ją na planszy na jednym z trzech pól: polu

kryteriów pierwszorzędnych (czyli bardzo ważnych), polu kryteriów drugorzędnych,

czyli mniej ważnych) lub polu kryteriów trzeciorzędnych (czyli najmniej ważnych) pod

warunkiem, że uzyska zgodę co najmniej połowy graczy. Swoją propozycję
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odpowiednio argumentuje, aby przekonać uczestników gry. Kolejny gracz powtarza tę

czynność. Zamiast ciągnięcia i dokładania kolejnej karty gracz może zaproponować

przesunięcie ułożonych już kart na poszczególnych polach planszy. Warunkiem

przesunięcia jest uzyskanie zgody grających.

Jeżeli pole, na którym gracz chce umieścić swoją kartę, jest zajęte, może

postawić wniosek o wymianę karty. Ta prośba musi być jednak uzasadniona. Decyzję

o wymianie karty, po dyskusji podejmuje grupa. Jeżeli gracz nie uzyska zgody na

umieszczenie karty w którymś z pól lub zgody na jej zamianę z inną kartą, karta

wypada z gry, nie bierze się jej już pod uwagę.

Gra kończy się, kiedy uczniowie ułożą 15 kart spośród 24 w ten sposób, że w

każdym polu znajdzie się po 5 kart.

(plansza do gry)

Przemówienie z pożyczonych argumentów

W tekstach argumentacyjnych, a więc także w przemówieniach,

najtrudniejszym krokiem dla uczniów jest wymyślenie wysokiej jakości argumentów.

Dlatego warto podrzucać dzieciom teksty mentorskie lub filmy, zgłębiające temat

przemówienia oraz podrzucające weryfikowalne dane, fakty i statystyki. Praca

rozpoczyna się od przeczytania przemówień w podręcznikach, omówienia ich budowy.
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Uczniowie mają przestrzeń do wyrażenia swoich emocji, które wiążą się z

występowaniem przed publicznością lub z nagrywaniem się. Następnie w ramach

przygotowania oglądamy film lub czytamy tekst, który ma ich wesprzeć i zdjąć z nich

częściowo ciężar samodzielnego weryfikowania źródeł. Mają się skupić na formie

przemówienia i budowaniu swojej odwagi. Po sporządzeniu notatek z argumentami

jest czas na rozmowę w grupach lub na forum i dopiero po takim przygotowaniu

dzieciaki mają czas na nagrywanie się, napisanie przemówienia lub przygotowania

mowy. Warto dawać dzieciom wybór między nagraniem się a mową. Na początku

pisania przemówień warto unikać opcji pisemnej (oddanie przez ucznia spisanego

przemówienia), ponieważ jest to zupełnie sprzeczne z samą ideą przemawiania.

PRZYKŁADOWE ZADANIE:

Przygotuj i nagraj przemówienie, w którym przekonasz koleżanki i kolegów ze

szkoły do konkretnych działań na rzecz środowiska. W przemówieniu wykorzystaj

argumenty z notatek spisanych podczas oglądania filmu „David Attenborough: Życie

na naszej planecie”.

Sześć myślowych kapeluszy Edwarda De Bona

Metoda ta jest przydatna szczególnie wtedy, gdy uczniowie muszą

współpracować, aby rozwiązać jakiś problem lub omówić daną sytuację z różnych

punktów widzenia. Zaletą myślących kapeluszy jest to, że poglądy przedstawiane są w

sposób bardzo uporządkowany, co daje szansę wypracowania większej ilości

korzystnych rozwiązań. Oprócz tego mocną stroną jest zwykle duże zaangażowanie ze

strony uczniów. Zatem warto, aby uczestnicy w trakcie dyskusji spisywali swoje

argumenty na plakacie, po to, by lekcja zakończyła się wypracowaniem konkretnego

stanowiska.

Sześć kapeluszy różnego koloru symbolizuje sposoby postrzegania problemu,

jego analizy i argumentowania w dyskusji :
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biały –argumentuje na płaszczyźnie rzeczowej,  wyraża się obiektywnie o problemie,

prezentuje fakty, liczby, dane;

czerwony – prezentuje emocje i uczucia (obawy, entuzjazm, radość), wyraża także

przypuszczenia ( zarówno pozytywne jak i  negatywne )

żółty – kieruje się optymizmem,przedstawia pozytywne strony danego rozwiązania

czarny – wyraża krytykę wobec propozycji, widzi wszystko w czarnych kolorach,wydaje

negatywne opinie

zielony –  szuka i przedstawia własne pomysły na rozwiązania

niebieski –kontroluje, czuwa nad innymi kapeluszami uczestnik, odznacza się

chłodnym dystansem

Możemy tę metodę pracy wykorzystać także, gdy chcemy skupić się na

postępowaniu wybranej postaci literackiej. Doskonale przyda się na przykład

podczas analizy motywów działania Jacka Soplicy z ,,Pana Tadeusza” Adama

Mickiewicza bądź Ebenezera Scrooge’a z ,,Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa.

Rozmowy grupa-para

Ta forma pracy nie ma chyba określonej nazwy w podręcznikach

metodycznych i można ją stosować w różnych wariantach. Chętnie sięgamy po nią w

klasach, w których są osoby przekonane o swojej nieśmiałości i, o braku kreatywności,

ponieważ wszystkie argumenty tworzy się w grupach.

Na lekcji dzielimy uczniów i uczennice na parzystą liczbę grup. Najlepsze byłyby

dwie grupy, ale prawdopodobnie okażą się zbyt liczne, by zapewnić efektywną pracę

wszystkich osób. Każda grupa dostaje problem do omówienia i stanowisko do obrony

(połowa grup jedno, połowa przeciwne). Pracują nad argumentami. Po upływie

wyznaczonego czasu każda osoba dobiera się w parę z grupy o stanowisku

przeciwnym i referuje argumenty grupy. Warto notować argumenty drugiej strony, bo

po chwili wszyscy wracają do swoich pierwotnych grup i próbują odpowiedzieć na

argumenty strony przeciwnej ich stanowisku. Potem następuje ponowne dobranie się
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w pary i kolejna wymiana argumentów. W podsumowaniu na forum uczniowie

przedstawiają swoje odczucia co do trafności argumentów, ich siły oraz tego, które

stanowisko ostatecznie jest im bliższe.

Na wejściu ta metoda wymaga umiejętności streszczania i podsumowywania

oraz aktywnego słuchania. W rozmowach w parach uczniowie od razu otrzymują

informację zwrotną, ile zrozumieli z rozmów w grupach. Forma pracy motywuje do

namysłu nad jakością argumentów i pozwala na praktyczne ich zastosowanie. Może

stanowić dobre przygotowanie do pisania tekstów argumentacyjnych na ten sam

temat.

Przykładowy podział grup w klasie:

Akwarium

Metoda akwarium pozwala uczniom i uczennicom jednocześnie analizować

przebieg dyskusji, jakość argumentów oraz wykazywać się kreatywnością i empatią.

Wymaga od aktywnych uczestników pewnej dozy odwagi. Ta forma pracy narzuca

nam, nauczycielom, przeorganizowanie przestrzeni.
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Na środku w małym kręgu siedzą osoby aktualnie biorące udział w dyskusji.

Najlepszy efekt osiąga się, gdy aktywnych uczestników jest trzech lub czterech.

Rozmawiają na zadany lub wybrany temat i próbują przekonać pozostałych

rozmówców oraz obserwatorów. Jeżeli osoba spoza akwarium będzie miała coś do

powiedzenia, może dotknąć uczestnika w ramię i zająć jego miejsce.

To kolejna forma dyskutowania na lekcji, która wymaga od uczniów odwagi,

umiejętności słuchania i analizowania oraz kształtuje koleżeńską postawę. Niestety

część osób z racji temperamentu może nie chcieć siadać w akwarium, ale warto prosić

te osoby o dokonanie podsumowania, wskazanie najlepszych argumentów lub

uczestnika, który poradził sobie najlepiej.

Akwarium świetnie się sprawdza w omawianiu lektur, gdy uczniowie

zasiadający na krzesłach wchodzą w rolę postaci z książek. Wyobrażam sobie

zastosowanie tej metody np. przy omawianiu Quo vadis. Uczniowie i uczennice

mogliby reprezentować różne postaci i dyskutować np. na temat tego, czym jest

miłość.

PRZYKŁADOWE ZADANIE:

Osoby w akwarium reprezentują Telimenę, Tadeusza i Sędziego. Wchodząc w rolę,

czyli siadając na podpisanym imieniem krześle, porozmawiajcie o roli małżeństwa i

miłości w życiu człowieka.

Krzesła scholastyczne (ang. philosophical chairs)

Tę formę pracy poznaliśmy na szkoleniu prowadzonym przez Aleksandra

Pawlickiego ze Szkoły Edukacji PAFW i UW. Kształtuje w uczniach postawę, którą

pomija, np. debata oksfordzka. Pewien element tego formatu rozmowy wymaga

bowiem empatii i na chwilę wyłącza rywalizację pomiędzy stronami.

Klasę dzielimy na dwie grupy o przeciwnych stanowiskach do obrony. Grupy

opracowują argumentację. Następnie zajmują naprzeciwko siebie miejsca (najlepiej w

dwóch równoległych rzędach, dość blisko siebie). Na zmianę prezentują swoje

argumenty. Cała rzecz polega na tym, że zanim przedstawią swoje argumenty muszą
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powtórzyć rację strony przeciwnej, upewnić się, że dobrze ją zrozumiały i, jeżeli

potrafią, to wzmacniają stanowisko strony przeciwnej np. przed podanie przykładów.

Dopiero wtedy mogą odnieść się krytycznie do argumentu i spróbować go zbić.

Metoda ta kładzie nacisk na pomoc, jakość dyskusji i jej merytoryczność. Nie

ma tu przestrzeni na wybuchy emocji. W końcowej fazie uczestnicy dyskusji mogą

zweryfikować swoje stanowiska i usiąść po tej stronie, której argumenty ją przekonały.

PRZYKŁADOWE ZADANIE:

● Człowiek to tylko jedno z wielu zwierząt versus człowiek jest czymś więcej niż

tylko zwierzęciem.

● Miłość potrafi pokonać największe przeszkody versus miłość nie wystarczy, by

pokonać największe przeszkody.

● Człowiek należy do Ziemi versus Ziemia należy do człowieka.

Debata oksfordzka

Uwieńczeniem lat nauki uzasadniania, argumentowania i kultury dyskusji jest

debata oksfordzka. Uczniowie otrzymują tezę. Zadaniem części klasy jest jej obrona, a

pozostałych – obalenie. Wszystko odbywa się według ściśle określonego porządku,

nad którym czuwa marszałek lub marszałkini debaty.

Debatę rozpoczyna strona broniąca tezy. Liderzy definiują temat,

przedstawiają stanowiska swoich grup i najważniejsze argumenty. Kolejni mówcy

rozwijają argumentację, a przedostatnia para (zazwyczaj piąty mówca każdej grupy)

dokonuje zbicia argumentów strony przeciwnej. Szósty mówca podsumowuje

argumenty swojej strony i podkreśla ich znaczenie. Nie dodaje już niczego nowego.

Publiczność może zadawać pytania i wtrącać swoje argumenty. Taka debata to

pojedynek, który wygrywa strona wskazana przez sędziów. O zwycięstwie decyduje

jakość argumentów, a nie stanowisko.

Do takiej formy pracy trzeba się przygotować. W praktyce szkolnej warto podać

uczniom tematy z wyprzedzeniem i poświęcić lekcję na pracę w grupach oraz

zapoznanie się z zasadami. Dopiero po takim przygotowaniu można się spodziewać

wysokiej jakości argumentów. W przypadku licznych klas, można przeprowadzić dwie
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lub trzy debaty dotyczące różnych tez. W przypadku tej metody wymagamy od

uczniów nie tylko argumentowania, lecz także samodyscypliny, odwagi, pewnego

talentu aktorskiego oraz braku lęku przed oceną.

PRZYKŁADOWE TEZY DO DEBATY OKSFORDZKIEJ:

● Uczniów powinien obowiązywać dress code w szkole.

● Jedzenie w stołówce powinno być wegetariańskie.

● Proces edukacji wymaga istnienia standaryzowanych egzaminów

zewnętrznych.

● Gry komputerowe pozytywnie wpływają na rozwój młodzieży.

5. Jak się nie poddać, gdy wiatr wieje w oczy? O pokonywaniu
trudności.

Każde działanie, które wymaga poświęceń oraz wyjścia poza własną strefę

komfortu, niesie za sobą trudności. Pierwszą z nich jest pokonanie naszego

,,wewnętrznego spowalniacza”, który nie pozwala nam się rozwijać. Każdy z nas

czasem woli brnąć w to, co znane niż próbować wypłynąć na nieznane wody. Niestety

pozostawanie w takim schemacie nic nie zmieni w naszym nauczaniu. Kluczem jest

przezwyciężenie ,,spowalniacza” i wykonanie tego, co w pierwszej chwili wydaje się

zbyt trudne lub wręcz niemożliwe do zrealizowania. Potem wystarczy tylko czekać na

efekty.

Zaczęliśmy więc, w Klubach Pomocnych Przyjaciół, od zidentyfikowania naszych

trudności. Wyodrębniliśmy kilka: polaryzacja zespołu klasowego lub obawa, że

niebawem tak się stanie, czas, jaki musimy poświęcić na dyskutowanie i debatowanie

podczas lekcji, brak odwagi u uczniów do występowania na forum, brak poczucia

bezpieczeństwa, brak zasobu słownictwa. Następnie, w wyniku wielu dysput i burz

mózgów, rozpoznaliśmy przyczyny naszych trudności i wymyśliliśmy sposoby na to,

jak sobie z nimi radzić:
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Trudności Sposoby na ich pokonanie

Polaryzacja zespołu klasowego lub

obawa, że niebawem tak się stanie

Na chwilę odejdź od debatowania i
dyskutowania na rzecz dialogu. Formy
dialogowe, w przeciwieństwie do debaty
i dyskusji, nie mają na celu przekonania
kogokolwiek do czegokolwiek. Służą
natomiast temu, aby rozmówcy w
bezpiecznej i życzliwej atmosferze
wymienili się spostrzeżeniami i
przemyśleniami. Te działania wymagają
otwartości i gotowości do tego, aby nie
tylko powiedzieć co się myśli i wie, lecz
także, żeby powiedzieć o tym, czego się
nie wie i czego nie jest się pewnym.
Dialog jest więc przestrzenią
zrozumienia, otwartości i pogłębiania
myślenia.

Największą zaletą pracy formami
dialogowymi jest budowanie poczucia
bezpieczeństwa i świadomości tego, że
choć mamy odmienne opinie na różne
tematy, to możemy żyć obok siebie i
akceptować to, kim jesteśmy niezależnie
od naszych różnych opinii na dany
temat. Dyskusja i debata służą
przekonaniu kogoś do czegoś, nie
dopuszczają mówienia o
niepewnościach, czułych punktach i
obszarach, w których nie czujemy się
pewnie. W takiej sytuacji praca
metodami budującymi otwartość,
umiejętność słuchania i nieoceniania ma
większą wartość niż wykorzystanie
metod, których celem jest przekonanie
innych.

Początkowa niechęć Uczniowie nie lubią rozmów na tematy,
które ich nie interesują. Początkowo
większość uczniów rezygnuje z
wypowiadania się na forum, nawet w
języku ojczystym.  Jednym ze sposobów
pokonania tej trudności jest
umożliwienie uczniom wymyślania
własnych tematów. Pracując w grupach
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lub samodzielnie zapisują wymyślone
przez siebie tematy na fiszkach i
wrzucają do ,,skrzynki tematów”. Tematy
te nie muszą być typowo szkolne, ale
takie, które naprawdę ucznia interesują.
Dzięki zastosowaniu ,,skrzynki tematów”
nauczyciel ma wcześniejszą możliwość
weryfikacji zaproponowanych przez
uczniów tematów.
Najlepiej zacząć od minidyskusji, czyli
rozmowy w parach, ponieważ uczniowie
czują się bezpieczniej. Dzięki rozmowom
w małych grupach efekty pracy są
bardziej efektywne. Najlepiej, gdy te
minidyskusje przeprowadzane są
pomiędzy osobami, które same się
wybiorą. Gdy uczniowie oswoją się z tą
techniką można wprowadzić zmianę
partnera lub grup, najlepiej co kilka
tygodni.

Brak odwagi, poczucia

bezpieczeństwa u uczniów

Zacznij od zbudowania poczucia
bezpieczeństwa. Zadbaj o relację. Stosuj
takie metody, w których uczniowie mogą
wypowiadać się anonimowo (np. na
sklerotkach). Powoli, stopniowo oswajaj
z wypowiedziami na forum, np. na
bliskie uczniom tematy, zadawaj
prezentacje lub projekty, których tematy
wybiorą sami, w których czują się
pewnie, związane z ich
zainteresowaniami.
Pamiętaj, żeby nie oceniać, szczególnie
tego nieśmiałego ucznia. Jak najczęściej
stosuj informację zwrotną.

Brak zasobu słownictwa (dotyczy

języków obcych)

Uczniowie często nie chcą brać udziału w
dyskusji, ponieważ po prostu nie mają
wystarczającego słownictwa w języku
obcym, aby rozpocząć rozmowę. Aby im
pomóc, wprowadzamy  kilka kluczowych
fraz i słów związanych z tematem. Na
przykład, jeśli chodzi o temat różnych
typów wakacji, uczniowie powinni
nauczyć się takich słów jak „room”,
„hotel”, „motel”, „business class” czy
„coach”.
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Silne emocje Zrób krok w tył. Zaproponuj uczniom
poszukiwanie argumentów  w burzy
mózgów. zapisz ich pomysły w
widocznym miejscu,by przypomnieli
sobie, że zdanie każdego z nich jest
ważne. Wycisz emocje, wprowadź do
zadania ruch.

Czas Próbuj stosować na każdej lekcji nawet
minićwiczenie rozwijające
argumentowanie, np.speed-dating,
Think-pair-share czy rozmowę w parach,
będąca zadaniem na rozgrzewkę.

6. Zebrane plony, czyli jakie korzyści płyną z dyskutowania i
debatowania podczas lekcji

Zanim padnie słowo o korzyściach płynących z uczenia debat, warto zatrzymać

się i zastanowić nad tym, w jakim kontekście funkcjonuje szkoła. Żyjemy w świecie,

który zmienia się tak dynamicznie, że nie sposób z całkowitą pewnością określić, jak

będzie funkcjonowało nasze społeczeństwo za lat dziesięć, dwadzieścia czy

pięćdziesiąt. Trudno więc, określić zasób wiedzy niezbędnej uczniowi, który w tej

perspektywie czasowej stanie się dorosłym człowiekiem i obywatelem. Szkoła

powinna więc wyposażyć swoich wychowanków w umiejętności na tyle uniwersalne,

żeby potrafili podołać temu, co ich spotka. Przeszłe pokolenia postawiają po sobie

świat z jednej strony zglobalizowany, z drugiej zaś podzielonym ideowo, a dodatkowo

pogrążony w kryzysach demograficznym i ekologicznym. Nie jest to optymistyczna

przyszłość, ale wierzymy, że ludziom potrzeba umiejętności rozmowy i przekonywania,

żeby nieść w świat zmianę na lepsze. Dlatego właśnie stawiamy na naukę dialogu,

dyskusji i debatowania.

Postawy dziś

Pod pretekstem nauki debatowania kształtujemy postawy dzieci. Budzimy w

nich empatię, odwagę, poczucie sprawczości oraz równości, bo każdy głos w debacie
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ma znaczenie i może odwrócić jej wynik albo chociaż zmienić poglądy jednej jedynej

osoby na sali. Każdy format rozmowy jest dwukierunkowy i budzi ciekawość siebie i

drugiego człowieka w uczniach i uczennicach – co inni mają do powiedzenia, a co ja na

ten temat myślę? Formaty debat pozwalają określić swoje miejsce – jestem ważny/a,

mam swój głos, ale inni są równie ważni i też mają swój czas. W ten sposób

przekazujemy uczniom i uczennicom ideę równości i sprawiedliwości.

Debaty sprzyjają także autentycznemu wysłuchiwaniu ludzi, z którymi się w

pierwszym odruchu nie zgadzamy. Uczą więc życia w zróżnicowanym środowisku, bo

trzeba pamiętać, że kraje, których dominuje jedna narodowość, jedna religia i jedna

klasa społeczna to coraz rzadsze zjawiska. W Polsce, zwłaszcza w większych miastach,

ale nie tylko, coraz częściej mamy obywateli i obywatelki o najróżniejszym

pochodzeniu. Ponadto w dobie polaryzacji sceny politycznej praca nad postawą, która

owocuje próbą usłyszenia i zrozumienia argumentów różnych stron zasługuje na

pierwszorzędne miejsca w planach pracy szkół.

Owoce w przyszłości

Po pierwszych debatach i oswojeniu się z nimi przychodzi czas na refleksję nad

jakością argumentacji. Wierzymy w to, że nauka debatowania w przyszłości przyniesie

owoce w postaci wyższej jakości dyskursu publicznego, ale nie kształtujemy przyszłych

polityków, tylko przyszłych obywateli i przyszłe obywatelki. Dlatego mocą debaty jest

przekazywanie reguł dobrej komunikacji i oraz poczucia, że poglądy każdego –

niezależnie od grupy społecznej, z której pochodzi lub z którą się identyfikuje – są

ważne i powinny zostać usłyszane. Mamy nadzieję, że poprzez naukę debatowania

wychowamy osoby, które wierzą w siebie, w moc swojego głosu i w przyszłości będą

aktywni w wyborach i w działaniach, np. na rzecz swoich lokalnych społeczności.

Na pewno życzylibyśmy sobie, żeby to nasze szkolne debatowanie na ważne

społecznie tematy, które bezpośrednio dotyczą dzieci, przyniosło nam ludzi, którzy

będą mieli siłę i odwagę, by kreować świat w szacunku dla różnorodnych społeczności,

bez wykluczania oraz w duchu troski o nasze środowisko, uczciwość i zrównoważony

rozwój ludzkości.
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Całkiem dobre skutki uboczne

Na koniec zostawiliśmy korzyści, które być może przekonają tych, których nie

przekonały wcześniejsze cele. Debaty zajmują wiele lekcji w ciągu roku, ale jest to czas

wykorzystany dobrze i przynosi wymierne korzyści dla samych uczestników i

uczestniczek tych zajęć. Sprzyja rozwijaniu kompetencji weryfikowanych zewnętrznym

egzaminem kończącym szkołę podstawową oraz pomaga śmielej wejść w nowy etap

edukacji. Uczniowie, którzy usłyszeli swoje myśli na głos, sprawnie rozróżniają

argument właściwy od przykładu, wiedzą, kiedy odnoszą się do faktów, wartości czy

emocji odbiorcy, lepiej i chętniej piszą teksty argumentacyjne. Przećwiczenie

argumentacji w rozmowie pozwala im lepiej zgłębić temat, dlatego też zachęcamy, by

po części debat z uczniami i uczennicami napisać wypracowania z nim związane.

Ponadto dzieci, które mają okazję doświadczyć różnych formatów dyskusji oraz

przeanalizować rodzaje argumentów lepiej funkcjonują w relacjach z innymi ludźmi –

rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi czy nauczycielami. Świadomość tego, że należy

wysłuchać swojego odbiorcy, dobrze go zrozumieć, zastanowić się nad jego

intencjami, przekłada się na postawy przyjmowane w kontaktach utrzymywanych na

co dzień. Nawet jeżeli nie zauważamy tego od razu, to rzecz gdzieś już w naszych

wychowankach jest i kiełkuje.


