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1. Główny cel projektu 
 
 Zwiększenie motywacji wśród uczniów do uczenia się poprzez udoskonalenie 

warsztatu pracy nauczyciela. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: 

 zwiększenie zagranicznej mobilności nauczycieli 

 poprawa znajomości języków obcych 

 zdobycie nowych umiejętności zawodowych 

 podwyższenie jakości funkcjonowania systemu oświaty oraz jakości systemu 

kształcenia i doskonalenia nauczycieli 

 wdrożenie skutecznych metod nauczania na lekcjach 

 dzielenie się doświadczeniami z innymi szkołami w zakresie skutecznych metod 

motywowania uczniów do wszechstronnego rozwoju 

 

 Projekt "Jak motywować uczniów do nauki" ma na celu udoskonalić warsztat pracy 

nauczycieli naszej szkoły z każdego zespołu przedmiotowego, którzy chcą prowadzić 

bardziej efektywne lekcje, a przez to zmotywować uczniów do lepszego świadomego 

uczenia się. Jednocześnie chcą podnieść poczucie własnej wartości uczniów, ich 

zaangażowanie, samodzielność i współpracę poprzez szkolenie u partnerów brytyjskich. 

Cele strategiczne to wdrożenie skutecznych metod nauczania na lekcjach w polskiej klasie 

po powrocie ze szkolenia i dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami w zespole 

przedmiotowym, a także z nauczycielami wszystkich szkół w powiecie. Obserwując lekcje 

przez kilka dni  u różnych nauczycieli brytyjskich z udziałem uczniów w różnym wieku o 

różnych możliwościach intelektualnych, uczestnik projektu zgromadził wiedzę na temat 

ciekawych metod podnoszących motywację wśród uczniów. 
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2. Opis szkoły WBHS  
 

Whitley Bay High School to duża szkoła ogólnokształcąca licząca ponad 1600 

uczniów, w wieku 13 - 18 lat, słynąca z wybitnych osiągnięć w dziedzinie metod nauczania 

i organizacji procesu dydaktycznego. Jest w sieci 56 szkół brytyjskich, mających 

szczególną odpowiedzialność za szkolenia nauczycieli w kraju z naciskiem na stosowanie 

nowoczesnych efektywnych metod uczenia się i nauczania. W ewaluacji zewnętrznej 

OFSTED w 2010, a następnie w 2012 i  2013 roku zyskała miano znakomitej, zdobywając 

maksymalną ilość punktów w 31 wymaganiach. Posiada specjalne obserwatoria przy 

salach lekcyjnych, dzięki którym możliwa jest obserwacja zajęć lekcyjnych bez 

dodatkowego stresu dla uczniów. Nieustannie zatem prowadzi się w tej szkole 

obserwacje lekcji nauczycieli, a podczas dyskusji omawiającej zwraca się szczególną 

uwagę na efektywne metody oraz aktywność i zaangażowanie ucznia. Szkoła chce 

odgrywać ważną rolę w życiu każdego ucznia i pragnie wychować ich na pewnych siebie, 

ale wrażliwych, zdolnych do samodzielnego myślenia i świadomych swojego potencjału 

ludzi. W tym celu, prowadzi systematyczne szkolenia dla aspirujących i młodych 

nauczycieli z regionu, posiada zatem wypracowane metody pracy nad skutecznymi 

lekcjami, które rozwijają uczniów. 

 

3. Metody nauczania stosowane w wizytowanej szkole  

 
Tym co wyróżnia szkołę WBHS jest podejście do procesu nauczenia i uczenia się, 

które jest doskonałym połączeniem tzw. Magenta Principles oraz idei Co-operative 

Learning, a kluczowe wydaje się być to, że z przekonaniem pracują w ten sposób wszyscy  

nauczyciele w szkole. W efekcie uczniowie są wdrożeni do prac metodami aktywnymi. 

 Magenta Principles to zbiór zasad efektywnego uczenia się opracowany przez 

Mike’a Hughesa z Wielkiej Brytanii. Podstawowym pytaniem, które zadaje Hughes jest 

pytanie o to, co robią uczniowie aby zrozumieć i przyswoić sobie nowe informacje. 
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Według Huhgesa, odpowiedź brzmi: rozmawiają, zadają pytania, próbują coś praktycznie 

zrobić z wykorzystaniem nowych informacji, a w końcu potrzebują czasu do refleksji nad 

tym, czego się dowiedzieli. Zauważył on również niekorzystną dysproporcję w ilości czasu, 

który jest na lekcji do „dyspozycji” nauczyciela i uczniów, i postanowił odwrócić tę 

sytuację. Efektem jest tzw. Blue Classroom, gdzie przez zdecydowaną większość czasu 

uczniowie mówią, dyskutują, rozwiązują problemy i dochodzą samodzielnie lub w grupie 

do wniosków, przez co istnieje większe prawdopodobieństwo przyswojeni sobie danej 

partii materiału. Aby osiągnąć tak optymalną sytuację, a co za tym idzie sprawić by 

uczenie było naprawdę efektywne Hughes sugeruje wykorzystywanie na lekcjach tzw. 

Magenta Principles, czyli w zależności od kontekstu/ treści przedmiotowych: 

 Łączenie (informacji, części 

tekstu, zadania, ilustracji, itp.) 

 Redukowanie (streszczanie, 

wyciąganie słów kluczowych) 

 Powiększanie (rozbudowa 

tematu, zagadnienia, dodawanie 

wątków, obrazów, itp.) 

 Ustalanie hierarchii ważności 

(fragmentów treści, obrazów, 

zadań, itp.) 

 Decydowanie o tym co w danym zadaniu jest najważniejsze 

 Zmienianie (formy realizacji tematu, formy przedstawienia informacji, itp.) 

 Układanie (np. katalogowanie, sortowanie, dopasowywanie, itp.) 

 Zastosowywanie praktyczne 

 Układanie w kolejności chronologicznej 

 Zbieranie (np. różnych wątków, różnych aspektów tematu, itp.) 

 Poddawanie tematu pod refleksję, szukanie powiązań. 
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Magenta Principles Mike’a Hughesa  w bardzo praktyczny sposób łączą się z ideą Co-

operative Learning propagowaną przez innego specjalistę od edukacji, Amerykanina 

Spencera Kagana. Mówi on, między innymi, że obecnie, gdy młodzi ludzie są 

przyzwyczajeni do dużej ilości bodźców, tradycyjny model szkoły nie jest wystarczająco 

atrakcyjny, by przełożyć się na efektywność uczenia się. Kagan twierdzi, że jedynie 

stosując metodą uczenia się zespołowego (co-operative learning) stwarzamy uczniom 

środowisko nauki, w którym będą pracować efektywnie i z przyjemnością. Jednocześnie 

mogą oni rozwijać swoją sprawność komunikacyjną oraz wiele innych cennych 

umiejętności społecznych, tak niezbędnych w dzisiejszym świecie. 

 Co-operative learning Kagana to więcej niż praca w grupach – to rewolucyjne 

podejście do uczenia angażujące każdego ucznia. Nie chodzi o rywalizację, a o współpracę 

i poczucie, że każdy coś wniósł do pracy zespołu, i czegoś się nauczył. W przeciwieństwie 

do tradycyjnego modelu nauczania podejście to gwarantuje, że więcej uczniów  aktywnie 

zaangażuje się w możliwie najdłuższym czasie w zadania na lekcji. Pracując w parach lub 

czwórkach, (często zmienianych, dobieranych  przez nauczyciela), uczniowie dyskutują, 

tłumaczą sobie nawzajem nowe zagadnienia, zadają i odpowiadają na pytania, rozwiązują 

zadania, negocjują, itd.  

 Spencer Kagan opracował i opisał ponad 100 strategii do stosowania w metodzie Co-

opertive learning. Ich ogromną zaletą jest to, że mogą być używane na lekcjach różnych 

przedmiotów oraz z praktycznie wszystkimi grupami wiekowymi, od małych dzieci do 

studentów. 

 

4. Zasady organizacji pracy zespołów i nauczycieli 

 
Fakt, że systemy szkolne trudno porównywać, znamy od dawna, jednakże w jakimś 

stopniu wciąż staramy się to robić uwzględniając ich ograniczenia. 

W wizytowanej szkole angielskiej zwrócił naszą uwagę system zarządzania. Szkoła 

jest duża – 1500 uczniów, blisko 200 nauczycieli – ale też zespół zarządzający jest spory - 
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10 osób. Nad wszystkimi jest 

dyrektor szkoły, któremu podlegają 

osoby zarządzające sektorami takimi, 

jakie badane są obszary w trakcie 

kontroli zewnętrznej: uczenie się i 

nauczanie, zespół nadzorujący, 

zachowanie i wyniki uczniów oraz 

dodatkowo osoba odpowiedzialna za 

sprawy finansowe i budynki. 

Powiedzmy, że są to wicedyrektorzy, którym podlegają z kolei asystenci – można ich 

porównać do szefów zespołów. Cała ta grupa ściśle ze sobą współpracuje. Szefowie mają 

za zadanie koordynowanie pracami swojego zespołu: opracowanie planów nauczania, 

dzielenie się przygotowaniem odpowiednich lekcji/tematów, które opracowywane są 

zgodnie z zasadami aktywnego uczenia się, omawianie jakości przygotowanych 

materiałów; jak się sprawdziły w której grupie, co poprawić, jak zadziałać w przypadku 

trudności, problemów z konkretnymi uczniami itp. Kiedy? W każdy czwartek nauczyciele 

mają zarezerwowaną jedną godzinę na takie kształcenie się, na trening organizowania 

pracy grupowej, wymianę doświadczeń, pomysłów. 

Co do nadzoru pedagogicznego, każdy nauczyciel jest raz w roku hospitowany, 

lekcja jest omawiana z uwzględnieniem mocnych stron oraz obszarów, nad którymi 

należy popracować. Ocena lekcji nauczyciela nie jest podawana do jego wiadomości, zna 

ją tylko zespół zarządzający. Jeżeli lekcja nie była dobra, wówczas nauczyciel jest częściej 

hospitowany, organizowane są dla niego warsztaty, doskonalenia, w których jest 

zobowiązany  uczestniczyć. Młodzi nauczyciele są hospitowani przez pierwsze dwa lata 4 

razy w roku. Jeżeli coś nie wychodzi tak, jak sobie życzy tego zespół zarządzający, 

hospitacje przedłużają się do osiągnięcia postawionego sobie celu. Lekcje w tej szkole są 

prowadzone według odpowiedniego wzoru. Kluczem tym jest duże zaangażowanie w 

lekcję młodzieży, zmienność  metod pracy na lekcji, korzystanie z różnych źródeł, 
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stawianie pytań problemowych po to, żeby uczniowie mogli na nie sami znaleźć 

odpowiedź. Nie wszyscy kandydaci sprostają tym wymaganiom. W przypadku, gdyby zbyt 

długo nie było poprawy jakości lekcji, umowa o pracę nie jest przedłużana. 

W szkole wszyscy nauczyciele pracują podobnymi metodami, które opierają się na 

schemacie znanym nam od dawna:    

zapamiętujemy     10 % tego, co słyszymy 

30 % tego, co widzimy 

50 % tego, co widzimy i słyszymy  

70 % tego, co mówimy i piszemy  

90 % tego, co mówimy podczas wykonywania. 

W związku z powyższym grono pedagogiczne wychodzi z założenia, że czytać uczniowie 

mogą w domu, a w szkole muszą działać, rozmawiać, komunikować się, współpracować, 

chociażby dlatego, ponieważ te umiejętności będą potrzebne w dalszym życiu, w pracy. 

Jak to osiągają? Stale się doskonalą, dużo ze sobą rozmawiają w zespołach 

przedmiotowych, dzielą się materiałami i spostrzeżeniami, a mają na to zarezerwowane 

całe 2 godziny w tygodniu. Co tydzień godzina po lekcjach w poniedziałek przeznaczona 

jest na spotkanie rady pedagogicznej i omawianie organizacji pracy szkoły, spraw 

bieżących, sukcesów i problemów, a godzina po lekcjach w czwartek przeznaczona jest na 

szkolenie (w mniejszych grupach), poznawanie nowych metod, wypracowywanie 

sposobów postępowania, dzielenie się materiałami. 

Dzień jest bardzo uporządkowany. Wszyscy uczniowie zaczynają lekcje o godzinie 

9:10. Piętnaście minut wcześniej spotykają się ze swoim wychowawcą - tutorem, żeby 

sprawdzić obecność, zgłosić problemy, wyjaśnić pewne kwestie, omówić najbliższy czas. 

Lekcje trwają 60 minut, niemal każdego dnia odbywa się 5 lekcji, rozdzielonych godzinną 

przerwą na lunch. Lekcje kończą się o godzinie 15:35 z wyjątkiem czwartku. Tego dnia 

uczniowie mają tylko 4 lekcje. Potem jest spotkanie nauczycieli. 

Do wizytowanej szkoły uczęszczają uczniowie przez 5 lat (w wieku 13-18), z czego 

ostatnie 2 lata to przygotowanie do egzaminów zewnętrznych i ukierunkowanie do 
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podjęcia pracy, ewentualnie studiów. Przez pierwsze trzy lata uczniowie uczą się 

przedmiotów ogólnych podobnie, jak w naszej szkole, a na ostatnie dwa lata wybierają 

już tylko rozszerzenia, których realizacja to 5 godzin tygodniowo. Każdy musi wybrać 3, a 

może wybrać do 4 rozszerzeń. Łatwo obliczyć, że uczniowie w ostatnich dwóch latach 

nauki w szkole mają maksymalnie 20 godzin. Wybór czwartego rozszerzenia nie jest 

obligatoryjny, za to daje uczniowi możliwość ewentualnej łatwej rezygnacji z jednego 

przedmiotu w ostatnim roku nauki. Oprócz rozszerzeń uczniowie nie realizują innych 

zajęć – czyli może się okazać, że ktoś kończy matematykę w 16. roku życia, albo czy szkołę 

średnią, a naukę języka ojczystego zakończył w klasie 11. W tych ostatnich latach nie ma 

obowiązku uczenia się języków obcych. 

Ocena jakości pracy szkoły, to niezapowiedziana wizyta instytucji zewnętrznej. 

Wizytatorzy przyjeżdżają na 2 dni, wybierają sobie 50 lekcji, które obserwują, przyglądają 

się zachowaniu uczniów i nauczycieli, sprawdzają dokumentację szkoły. Taka procedura w 

dobrych szkołach powtarzana jest co 2 lata. Szkoła WBHS po raz kolejny z rzędu uzyskała 

najlepsze wyniki we wszystkich 4 badanych obszarach (uczenie się i nauczanie, zespół 

zarządzający, zachowanie uczniów i nauczycieli, rezultaty) i jest jedną z najlepszych szkół 

w Anglii. Szkoły nie osiągające tak dobrych wyników w badaniu pracy szkoły wizytowane 

są częściej. 

Wynik zewnętrznej oceny jakości pracy to jeden z głównych czynników 

wpływających na popularność szkoły i chęć uczenia się w niej, jej wybór dla swoich dzieci 

przez rodziców. 

Szkoła jest umundurowana: białe bluzki polo, granatowe bluzy – klasy 9-11. 

Ostatnie dwie klasy w tej szkole dla podkreślenia dorosłości są zwolnione z obowiązku 

noszenia mundurków. W ten sposób również są rozpoznawalni od razu wśród całej 

społeczności uczniowskiej. Nauczycieli obowiązuje strój biurowy – schludny, elegancki. 

Mężczyźni muszą być w ubraniowych spodniach i koszuli. Wszyscy noszą identyfikatory. 

Jak bardzo dokładnie opisany jest dozwolony strój, zapraszamy do zaglądnięcia na stronę: 

http://www.whitleybayhighschool.org/information/uniform.html 

http://www.whitleybayhighschool.org/information/uniform.html
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5. Opis metody obserwacji z zastosowaniem laboratorium 

 

Rozwój metod nauczania, ich monitorowanie i ewaluacja to codzienna praktyka 

WBHS. W efekcie nauczanie  i uczenie się jest nie tylko innowacyjne, ale również 

atrakcyjne, dające radość i organizującym proces i podopiecznym. 

W tym miejscu warto 

wspomnieć metodę 

obserwacji lekcji z 

wykorzystaniem tzw. luster 

weneckich. Wykorzystuje się 

ją w WBHS od ok. 10 lat, kiedy 

w nowym budynku szkoły 

stworzono kompleks 2 klas 

szkolnych (laboratoriów) 

dzielonych pomieszczeniem, w którym zastosowano wspomniane lustra weneckie. Osoba 

obserwująca widzi wszystko, co dzieje się w sali lekcyjnej, sama pozostając niewidoczną. 

Nauczyciele obserwujący lekcje mają możliwość optymalnego „uczestnictwa” za sprawą 

nagłośnienia. Taka metoda uczestniczenia w lekcji pokazowej wydaje się być bardziej 

komfortowa dla uczniów i nauczyciela prowadzącego (nie widzą gości ). Z kolei 

nauczyciele, obserwatorzy, mają możliwość omawiania niuansów lekcji niemal na 

bieżąco, bez ryzyka zakłócenia procesu dydaktycznego.  

 W trakcie szkolenia obserwowano między innymi lekcję literatury angielskiej w 

grupie młodzieży starszej oraz lekcję przyrody (science) prowadzonej w klasie uczniów 

młodszych. Lekcje ilustrowały główne zasady filozofii uczenia się i nauczania w 

wizytowanej szkole (COOPERATIVE LEARNING) oraz wykorzystanie metod i technik 

opartych na Magenta Principles. 

Na podstawie obserwacji można stwierdzić, że nauczyciele WBHS planują 

interesujące lekcje, a uczniowie wykazują odpowiedzialne i poważne podejście do nauki. 
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Stosowane metody pozwalają na uzyskanie od każdego ucznia jego optymalnego 

zaangażowania i uwagi. Duży akcent kładzie się na formułowanie przez nauczyciela pytań 

problemowych, by wdrażać uczniów do myślenia, formułowania dłuższych wypowiedzi, 

argumentowania swojego stanowiska.  

 

6. Opis warsztatów metodycznych 

 
Nauczyciele I Liceum im. B. Chrobrego w Pszczynie uczestniczący w szkoleniu mieli 

okazję wziąć udział w warsztatach metodycznych prowadzonych przez nauczycieli 

uczących w  WBHS. Podczas zajęć 

nauczyciele naszego liceum mogli 

zapoznać się z głównymi zasadami 

co-operative learning. Warsztaty 

były tak prowadzone, że uczestnicy 

sami mogli przekonać się o 

skuteczności metod, które są 

stosowane w WBHS. Podczas zajęć 

nauczyciele zajmowali miejsca przy stolikach czteroosobowych według wskazania 

nauczyciela prowadzącego. W takim podejściu do nauczania elementem o nadrzędnym 

znaczeniu są relacje interpersonalne między uczniami dlatego, by ułatwić komunikację, 

osoby przy stolikach siedzą do siebie twarzami. Część pracy wykonywana była 

indywidualnie w ciszy, kiedy to każdy zapisywał własne spostrzeżenia na swojej części 

kartki położonej na środku stolika, a po późniejszej wymianie zdań z partnerami ze stolika 

wspólne wnioski zapisywane były w części wspólnej. Dzięki temu, wszystkie osoby 

zasiadające przy stoliku czuły się zaangażowane i zobowiązane do wyrażenia swojego 

zdania oraz, w kolejnej fazie, do wypracowania kompromisu z resztą grupy. Na końcu 

zadania nauczyciel prowadzący prosił zespoły o przedstawienie wniosków. Przy każdej z 

odpowiedzi następowało pozytywne wzmocnienie/pochwała ze strony nauczyciela. 



 

 
14 

Podczas pięciodniowych warsztatów 

grupy były tworzone na nowo – tak 

samo dzieje się podczas zwykłych zajęć 

lekcyjnych. Każde z zadań 

przydzielonych przez nauczyciela 

prowadzącego warsztaty pokazywało, 

jak Magenta Principles są 

wykorzystywane podczas lekcji z 

różnych przedmiotów. Metody pracy, 

tj. wzajemne streszczenie fragmentów przeczytanego tekstu, redukowanie dłuższej formy 

wypowiedzi do niezbędnych informacji czy układanie w kolejności chronologicznej 

wydarzeń przedstawionych na zdjęciach, są uniwersalne i dzięki temu mogą z 

powodzeniem być wykorzystane na różnych przedmiotach.  

 

 

7. Przebieg obserwowanych lekcji 

 

MATEMATYKA  

 
Uczestniczyłam w lekcji matematyki, której przedmiotem  było twierdzenie 

dotyczące grafów. Zajęcia odbywały się w grupie 15-latków realizujących program 

rozszerzony. 

Uczniowie podzieleni na 4 osobowe zespoły otrzymali zadanie, aby rozstrzygnąć, 

które z przedstawionych przez nauczycielkę na ekranie figur, potrafią narysować bez 

odrywania długopisu, tak aby każda linia była narysowana tylko raz. 

Poniżej przedstawiam przykłady  tych figur 
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Uczniowie mieli ok. 10 minut na wspólną pracę i dyskusję. Po tym czasie nauczycielka 

zapytała, które z figur udało im się narysować i poprosiła o pokazanie sposobu rysowania. 

Uczniowie pokazali kilka rozwiązań, często mówili, że doszli do nich przez przypadek, ale 

nie potrafili uzasadnić dlaczego niektórych figur nie potrafili narysować . 

Nauczycielka zaproponowała, aby zapisać przy każdym z wierzchołków 

narysowanych figur liczbę krawędzi wychodzących z danego wierzchołka. 

 

Uczniowie dostrzegli, że pierwsza figura, której nie potrafili narysować ma same 

wierzchołki nieparzyste. To był punkt wyjścia do analizy, dlaczego tak się dzieje i 
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ostatecznie znalezienie związku pomiędzy parzystością wierzchołków, a możliwością 

wykonania rysunku bez oderwania długopisu. Kolejnym etapem było sformułowanie 

wniosku już w języku grafów.  

Ostatnie zadanie, które uczniowie mieli do rozwiązania w zespołach to zastanowić 

się nad zastosowaniem tego problemu w życiu codziennym. Najpierw każdy z uczniów 

zapisywał na części karty pracy swoje propozycje. Następnie uczniowie dyskutowali i 

ustalali wspólne stanowisko i jedna z osób z zespołu odczytywała propozycje. 

Obserwowana przeze mnie lekcja była bardzo interesująca zarówno ze względu na 

jej tematykę jak i aktywne zaangażowanie w ten niełatwy problem wszystkich uczniów. 

Joanna Szczurek 

 

PRZYRODA 

Trzy osoby z naszej grupy miały 

okazję obserwować naszą panią Kate w 

akcji w klasie, która w trakcie 

warsztatów dla naszej grupy 

prezentowała metody pracy, jakie 

wykorzystują nauczyciele tej szkoły. 

Kate uczy różnych przedmiotów, a my 

obserwowałyśmy lekcję przyrody w 

grupie młodzieży młodszej, czyli naszej 

gimnazjalnej.   

Do klasy udałyśmy się dużo wcześniej. Nauczycielka sama ustawiła stoliki tak, żeby 

młodzież mogła pracować w grupach, rozłożyła teczki z materiałami uczniów z 

poprzedniej lekcji tak, jak to sobie zaplanowała. Po obejrzeniu prac uczniów z poprzedniej 

lekcji, dobrała nowe grupy, żeby każdy mógł najefektywniej  pracować i sporo uczyć się 

od swoich kolegów. Zwróciła nam uwagę, żeby się przyglądnąć chłopakowi, którego 

posadziła – i tu wskazała nam miejsce – pomiędzy uczennice zdolne, które nie będą 
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zwracały uwagi na jego niewłaściwe 

zachowanie. W trakcie lekcji, kiedy 

chłopak rzeczywiście nie pracował, 

Kate przechadzała się po klasie i 

znacząco spojrzała na nas, ignorując 

zachowanie chłopaka. Dla mnie było to 

niesamowite wrażenie. Nauczyciel nie 

zmarnował ani sekundy na 

upominanie, skupił cały swój wysiłek 

na utrzymaniu uwagi uczniów na zadaniach. Wspomniany chłopak zabrał też w pewnym 

momencie głos i wtedy usłyszał pochwałę. Mistrzostwo. Cała klasa – 28 osób – weszła 

dopiero po tym, jak Kate otworzyła przed nimi drzwi przypominając o odłożeniu 

telefonów do specjalnego koszyka na boku i położeniu toreb i plecaków na stołach 

stojących  przy ścianach. Na tej lekcji uczniowie nie korzystali z żadnych materiałów, które 

mieli ze sobą w plecakach.  Lekcja rozpoczęła się od burzy mózgów i przypomnienia 

ostatniej lekcji. Dwóch śmiałków przybliżyło postacie naukowców, którymi się akurat 

zajmowali w formie scenki, rozmowy pomiędzy nimi. 

Jako pogłębienie wiedzy o wybranych noblistach, naukowcach, uczniowie otrzymali 

dodatkowe artykuły – dla każdej grupy inne. Po cichej pracy, uczniowie mieli wymienić się 

informacjami w grupie, w której siedzieli. Następnie, chodząc po klasie, mieli znaleźć 

osoby, które czytały inne artykuły i wymienić się wiadomościami tak, żeby po zakończeniu 

tego ćwiczenia mieć komplet informacji o czterech omawianych osobach.  

Kolejnym  zadaniem było  opracowanie strony internetowej poświęconej jednemu 

z wybranych naukowców – każdy miał swoją kartkę, ale uczniowie pracowali w 

pierwotnie ustalonych grupach. 

Mimo że zadania brzmiało tak, jakby uczniowie mieli pracować z mediami, w 

rzeczywistości chodziło o to, żeby wykorzystując znany uczniom graficznie układ strony 

facebooka, opracować je na kartce z użyciem pióra, długopisu, ołówka. 
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Na koniec lekcji uczniowie mieli przez chwilę się zastanowić, któremu z naukowców 

przyznaliby  pieniądze, zakładając, że wszystkie te postacie o nie się ubiegały. Tutaj liczyła 

się inwencja indywidualna i umiejętność argumentowania. Pomysły uczniów były 

twórcze, poważne, kreatywne. 

Lekcja była wspaniałą symfonią, która rozgrywała się pod batutą nauczycielki. Ona, 

choć drobna, niepozorna,  była pierwszą damą i mistrzem, mimo iż niewiele mówiła. Cały 

scenariusz miała przygotowany wcześniej, przemyślany w szczegółach. Na lekcjach były 

na przemian chwile pracy indywidualnej w ciszy, w małej grupce z lekkim poruszeniem i z 

przemieszczaniem się po całej klasie, co mogło sprawiać wrażenie chaosu.  

Uczniowie, przyzwyczajeni do pracy grupowej, nie marnowali czasu na ociąganie 

się przy zmianie rozkładu grupy. Wszystko działo się jak w zegarku. Praca w grupach 

trwała dokładnie tyle, ile zapowiedziała nauczycielka, a po tym następowała kolejna 

aktywność uczniów: relacjonowanie wyników pracy w innych składach, praca własna w 

ciszy, prezentacja przed całą klasą.  

Lekcja – 60 minut – minęła wartko. Jedyne, czego nie było na lekcji, to nuda. 

Nastąpiła też jedna niemiła sytuacja – uczniowi zadzwonił telefon, choć polecenie 

nauczyciela było jasne. Nauczycielka poprosiła tego ucznia na chwilkę poważnej 

rozmowy. 

Jeszcze kila słów o samym przedmiocie i wyborach uczniów. Uczniowie, którzy 

przychodzą do szkoły, mają przedmiot 

o nazwie przyroda. Cały rocznik jest 

bacznie obserwowany przez 

nauczycieli i na następny rok 60 

najlepszych uczniów otrzymuje 

propozycję uczenia się osobnych 

przedmiotów przez kolejne 2 lata: 

biologia, fizyka, chemia, co jest 

trudniejsze ale też daje większe 
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możliwości przy wyborze studiów. Wyżej wymienione przedmioty, które uchodzą za 

trudne, wybierane są już w 10. klasie. W klasie 12. mogą wybrać uczniowie te przedmioty 

tylko wtedy, gdy się ich uczyli wcześniej lub też wówczas, gdy z przedmiotu przyroda 

osiągali najwyższe wyniki: A lub A*. 

Renata Dyrda, Ilona Gumola, Jolanta Moll 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  

 

 
1. Lekcja z Lekkiej Atletyki. 

2. Tematem zajęć był skok wzwyż  z wykorzystaniem techniki nożycowej i techniki 

Flop. 

3. W lekcji brało udział 16 dziewcząt podzielonych na 4 grupy. 

Lekcja z zakresu lekkiej atletyki poświęcona była trudnemu technicznie elementowi, 

jakim jest skok wzwyż. Na początku zajęć nauczyciel przedstawił uczniom temat zajęć, 

a także poświęcił kilka słów na temat konkurencji lekkoatletycznej – skoku wzwyż.  

Klasa została podzielona na cztery grupy ćwiczebne, które wykonywały odpowiednie 

ćwiczenia na poszczególnych stacjach: 

1 stacja – ćwiczenia obejmujące technikę biegu – ćwiczenia koordynacyjne z 

drabinkami. Sposób pokonywania drabinki był przedstawiony na specjalnej planszy, 

było kilka wariantów, uczennice samodzielnie wybierały sposób, same korygowały 

prawidłowość pokonania drabinki. 

2 stacja – z wykorzystaniem gumy treningowej, doskonalenie nabiegu do skoku 

wzwyż, ze zwróceniem uwagi na pracę kolana i ręki, a także na rotacje tułowiem 

podczas wyskoku. Na tej stacji uczennice wykorzystywały nagrany film, na którym 

nauczyciel demonstrował jak wykonać ćwiczenie. 
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3 stacja – skok wzwyż na ustawionym zeskoku do tej konkurencji. Uczniowie mieli 

możliwość wyboru sposobu pokonania tyczki na niewielkiej wysokości – można to było 

uczynić techniką nożycową lub flopem.  

4 stacja – wyskok dosiężny, uczniowie notowali osiągnięte rezultaty w tabeli. 

     Podobało mi się, chętnie wykorzystam: 

 Materiał filmowy z nagranymi ćwiczeniami do kilkukrotnego odtworzenia przez 

uczniów i analizy odtworzenia przez uczniów i analizy zadanego ćwiczenia; 

 Zadania przedstawiane na specjalnych planszach, uczeń miał do wyboru trudniejszą 

i łatwiejszą wersję wykonania i zaliczenia stacji. 

    Raczej nie skorzystam: 

 Tylko jedna godzina poświęcona na trudny element techniczny; 

 Brak rozgrzewki, gdzie tak naprawdę można było już zrealizować kilka zadań z 

tworzonych później stacji; 

 Brak ewidencji wyników uczniów z poszczególnych zaliczeń lekkoatletycznych. 

 

Janusz Mirek 

 

LEKCJA LITERATURY I JĘZYKA OJCZYSTEGO W SZKOLE ANGIELSKIEJ 

 

Lekcja języka angielskiego zorganizowana była zgodnie ze standardami 

stosowanymi w  Whitley Bay High School: klasa przygotowana do pracy w grupach, 

portfolio przed każdym uczniem, jasne pomieszczenie, dobrze doposażone (Internet, 

rzutnik, ale i tradycyjna tablica) wielość narzędzi typu kolorowy papier zachęcający do 

kreatywności, mazaki, flamastry, plansze do prezentacji itp. Wszystkie narzędzia 

zgromadzone w klasopracowni dają nauczycielowi możliwość stosowania urozmaiconego 

kanonu metod pracy z uczniami i uczenia poprzez stymulowanie różnorodnych zmysłów, 

o co nota bene upomina się współczesna neurodydaktyka.  
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Lekcja literatury ojczystej zaczęła się nietypowo. Nauczyciel zapowiedział i zapisał 

temat, który na pozór nie miał związku z literaturą, ale w zamian bezpośrednio 

odwoływał się do codzienności uczniowskiej. Czas lipcowej lekcji zbiegł się z niefartem 

angielskiej drużyny piłki nożnej - osławionych faworytów - na mistrzostwach świata w tej 

dyscyplinie. Porażka kadry narodowej bezpośrednio odbiła się na nastrojach młodych 

Anglików ceniących tradycję footballu. Nauczyciel oswoił minorowe nastroje młodzieży 

poprzez głośną refleksję wyrażoną zapisem na tablicy „Jak się czujecie po przegranej 

naszej drużyny narodowej na mistrzostwach świata?” Temat bliski, więc chęć wyrażania 

zdania przyszła uczniom bez trudu. Nazywali swoje emocje, przy okazji je uwalniając, a z 

punktu widzenia językowego wzbogacali słownictwo związane z określaniem stanów 

emocjonalnych, postaw i zachowań. 

Przykład skutecznej metody na zmotywowanie uczniów, ożywienie, zachęcenie do 

refleksji i pracy nad tekstem literackim, już teraz bezpośrednio związanym z kanonem 

lektury obowiązkowej. Młodzież pracowała z fragmentem przygotowanym przez 

nauczyciela. Sprawnie wykonywała polecenia sugerowane, np. „podkreśl w akapicie nr… 

słowa nazywające uczucia”, „znajdź we wskazanej części frazeologizmy nazywające stan 

emocjonalny bohatera”, „wyszukaj w tekście słowo o …. i podaj  synonim tego słowa”. 

Jeden fragment, wiele przemyślanych poleceń do analizy, konkretne działanie na tekście, 

czyli ten sposób uczenia się, który pozostawia trwały efekt wiadomości i umiejętności. 

Na lekcji kształcono wszystkie kompetencje: mówienie, uważne słuchanie, pisanie 

(przepisywanie i samodzielne notowanie), wyszukiwanie priorytetów, ocenianie, 

wartościowanie , retoryczne przekonywanie do swoich sądów. 

Po każdej (nawet zdawkowej) odpowiedzi ucznia nauczyciel udzielał informacji 

zwrotnej  zgodnie z zasadami, które na szczęście w polskiej praktyce pedagogicznej są już 

dość dobrze rozpowszechnione („ocenianie kształtujące”) i przynoszą efekty motywujące 

ucznia do współpracy na lekcji oraz wzmacniają jego poczucie wartości. 

Na lekcji uczniowie podjęli też próbę redakcji kilkuzdaniowej wypowiedzi - to 

element pracy indywidualnej. Kilka osób miało okazję zaprezentować swoje prace; w 
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każdym przypadku został one skomentowane przez nauczyciela, w treści każdej znalazł 

się element godny naśladowania przez innych i wskazówkę do dopracowania. Ta część 

lekcji była też okazją do przypomnienia, że przy budowaniu dłuższej wypowiedzi pisemnej 

należy pamiętać o tranzycjach czyli figurach retorycznych organizujących wypowiedź. 

Nauczyciel odwołał się do wyobraźni uczniów i za pomocą metafory przypomniał, że „esej 

musi być jak strumyk”,  płynąć wartko i harmonijnie. I dopiero po takim instruktażu podał 

temat eseju do napisania w formie pracy domowej.  

W końcowym ogniwie lekcji wymienił standardy wymagań doskonalone na lekcji, 

czyli utwierdził młodzież w przekonaniu, że wszystko, czego uczyła się na lekcji ma sens i 

przygotowuje ich do egzaminu końcowego z części humanistycznej. I znowu odwołanie 

do wiedzy z zakresu neurodydaktyki: mózg uczy się wtedy, kiedy jest aktywny; jeśli mózg 

pyta „po co mi to” i nie widzi uzasadnienia dla wykonywanych działań, to nigdy się tego 

nie nauczy” (M. Żylińska,”Neurodydaktyka”).  

Opisywane obserwacje lekcyjne są potwierdzeniem o konieczności wprowadzania 

w procesie lekcyjnym nowoczesnej wiedzy z zakresu metod aktywizujących oraz 

uwzględniania różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów, tych wynikających z 

bogactwa  typów inteligencji, którymi obdarzeni są ludzie jako ISTOTY DOSKONAŁE. 

Lekcję obserwowała i podzieliła się refleksją: 

Weronika Zawisza-Grzanka, polonistka  

 

 

HISTORIA 

 
Miałam możliwość obserwować lekcję historii prowadzoną przez Deborah Britland, 

młodą nauczycielkę, dla której był to pierwszy rok pracy po studiach. Lekcja odbywała się 

w grupie młodzieży młodszej. Była to lekcja wprowadzająca do tematyki Holokaustu. 

Młodzież po wejściu do sali została podzielona na kilkuosobowe grupy. 
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Na początek nauczycielka poprosiła uczniów o podanie swoich „nicków” i zapisanie ich na 

tablicy. Przy okazji uczniowie wyjaśniali ich pochodzenie. Rozmawiali również o tym, kto 

często nosi jakieś przezwisko. Uczniowie tłumaczyli, że większość z nich odwołuje się do 

wyglądu, zachowania czy też cech charakteru. Nauczycielka kierowała dyskusją tak, by 

wskazać, że wiele z nich wywodzi się ze stereotypów odnoszących się do różnic 

kulturowych, czy też regionalnych. Następnie uczniowie skupili się na różnicach w swoim 

regionie, opowiadali o konfliktach między lokalnymi społecznościami. Po trwającej kilka 

minut dyskusji, nauczycielka rozdała uczniom kartki z krótką charakterystyką 

poszczególnych regionów w ich okolicy, a zadaniem uczniów było odgadnięcie,  jakiego 

regionu lub miasta dany opis dotyczy. 

Zadanie to realizowali w grupach, pomagając sobie wzajemnie. Jednym z elementów 

charakteryzujących regiony była gwara. W celu jej zilustrowania nauczycielka 

zaprezentowała uczniom fragmenty wypowiedzi i piosenek. 

Po zakończeniu pracy nad wspomnianym zadaniem nauczycielka pokazała na 

slajdzie właściwe połączenia jednocześnie je omawiając, z kolei uczniowie wzajemnie 

sprawdzali swoje prace. Mogli wtedy zadawać pytania, w związku z rodzącymi się 

wątpliwościami. 

W dalszej części lekcji uczniowie w grupach mieli chwilę na przygotowanie i zapisanie na 

kartkach stereotypów odnoszących się do osób wywodzących się z omawianych 

regionów. Uczniowie w dyskusji komentowali swoje propozycje. 

Aby utrwalić wiedzę nauczycielka rozdała uczniom karteczki z różnymi 

informacjami, które mieli przyporządkować do regionów i umieścić na mapie, która była 

na osobnym stoliku. 

Na koniec zajęć nauczycielka zapytała uczniów, jakie widzą związki między tym 

tematem, a Holokaustem. Uczniowie w grupach zapisywali swoje propozycje, następnie 

wybierali jedną, który uważali za najtrafniejszą. Uczniowie wstawali ze swoich miejsc i 

podchodzili do innych kolegów, by poznać ich propozycje i zaprezentować własne. Po 
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chwili, na znak nauczycielki, wracali na swoje miejsca. Wybrani uczniowie prezentowali 

propozycje swoje i swoich kolegów.  

Następnie uczniowie mieli ocenić zapisane na początku na tablicy przezwiska, które 

według  nich były stygmatyzujące czy obrażające. Propozycje, które zyskały akceptacje 

pozostałych uczniów były usuwane z tablicy. 

Lekcja w doskonały sposób pokazała uczniom, jak z błahych powodów, używania 

niewinnych ich zdaniem przezwisk, możemy skierować się na drogę prowadzącą do 

dzielenia społeczeństwa na lepszych i gorszych. 

Ciekawa sytuacja miała miejsce po zakończeniu zajęć. Nauczycielka, w trakcie 

lekcji, w sposób zupełnie nie zauważalny, dała znać uczniowi, który nie angażował się w 

lekcje, aby pozostał na przerwie. W trakcie rozmowy odniosła się do jego zachowania. 

Nauczycielka przez cały czas podkreślała, że nie ocenia go, a jego zachowanie. Kładła 

szczególny nacisk na to, jak wiele stracił, i jak wpłynął na pracę swoich kolegów, którzy 

mieli trudności z koncentracją na lekcji, przez co będą mieć mniejszą wiedzę niż inni. 

Zwróciła mu uwagę na to, że ponosi odpowiedzialność nie tylko za swój stan wiedzy, ale i 

kolegów. Na koniec stwierdziła, że zna jego możliwości i jest pewna, że to była tylko 

chwilowa słabość, która więcej nie będzie miała miejsca. 

 
Ewa Ryguła 

 

 

8. Podsumowanie 

 

Co jest lepsze w naszej szkole? Z pewnością lepiej dbamy o dobrą znajomość języków 

obcych. W szkole angielskiej uczniowie mogą przestać uczyć się języka obcego po 5 latach 

nauki w podobnym wymiarze jak u nas – 2/3 godziny tygodniowo. Języków obcych uczą 

się w całej klasie, czyli 25-29 osób. Nie muszą uczyć się języków obcych do końca nauki w 

szkole, czyli w ostatnich dwóch. 
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Kerry Lord, osoba koordynująca nasz pobyt w Whitley Bay High School podkreśla, że nasi 

uczniowie są pilniejsi, ambitniejsi, chcą studiować. Jej zdaniem uczniowie szkoły WBHS 

nie mają tak wysokich aspiracji – wyciąga taki wniosek po pobycie w naszej szkole i 

rozmowie z uczniami w trakcie pobytu studyjnego w ramach realizacji poprzedniego 

projektu: SELF-Eva. 

Podsumowując. Wcześniejsza specjalizacja, wybór pewnych przedmiotów, determinują 

późniejsze drogi życia. Tylko najlepsi mają możliwość uczenia się tego, co uważane jest za 

trudne – przedmioty ścisłe. Po dokonaniu wyboru nie ma już drogi odwrotu, nie można 

dowolnie zmieniać rozszerzeń – należy tego dokonać po rozważnym rozpoznaniu swoich 

mocnych i słabych stron (w czym pomagają odpowiednio przygotowane do tego 

przeszkolone osoby z grona) trzeba zaplanować wraz z rodzicami i nauczycielami ścieżkę 

rozwoju dość wcześnie. Jednakże – nie dla wszystkich wszystko! 

       Naszą grupę oczarowała rewelacyjnie zorganizowana współpraca pomiędzy 

nauczycielami i z pewnością będziemy starali się przenieść przynajmniej część tej 

współpracy na grunt naszej szkoły. Wielu z nas wdrożonych jest do pracy metodami 

motywującymi uczniów, podkreślającymi każdy, nawet drobny wysiłek młodego 

człowieka. Teraz będziemy starali się, aby całe nasze grono pracowało podobnie. 
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LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO W WBHS 

 

 
 

 

     Nasza koleżanka Weronika Zawisza-Grzanka przeprowadziła w ramach programu 

naszego pobytu w Witley Bay lekcję języka polskiego jako języka obcego dla uzdolnionych 

lingwistycznie uczniów.  Zajęcia przeprowadziła metodami aktywnymi. 
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Barbara Wawrzyczek, Michał Wyrobek, Weronika Zawisza – Grzanka. 
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