
 

 

 

 

 

 

 

BARBARA KOWALCZYK 

"Nie jest łatwo uczyć kogoś – trzeba się zaangażować, czasem powiedzieć coś kilka razy, czasem 
użyć innego sposobu (widziałam, jak jedni pokazywali sobie zdjęcia, czy prezentacje, a inni rysowali 
na kartkach), ale dzięki temu można się więcej nauczyć. Jak uczysz kogoś, to powtarzasz sobie 
materiał i upewniasz się, czy wszystko dobrze rozumiesz."  

Cytat pochodzi z opisu nauczycielki geografii, która przeprowadziła lekcję w formie uczymy innych. To słowa 

licealistki biorącej udział w zajęciach. Chyba nie trzeba już nikogo przekonywać, że metody aktywizujące ucznia, 

wymagające od niego samodzielnego zdobywania i przekazywania wiedzy, są skuteczne i warto z nich korzy-

stać. W jaki sposób zorganizować takie zajęcia, żeby uczniowie – zarówno pełniący rolę nauczycieli, jak i Ci, 

uczestniczący w lekcji – jak najwięcej z nich skorzystali?  

Metoda dla każdego  

Na każdym poziomie nauczania możesz zaangażować uczniów i pozwolić im skorzystać z posiadanej wiedzy 

i umiejętności. Uczniowie mogą podzielić się z kolegami wiedzą nabytą już wcześniej, lub opracować specjalnie 

w tym celu nowy temat. Nie bój się zastosować tej metody z najmłodszymi. Pierwszakom można przygotować 

do opanowania prosty materiał. Uczniowie dostają po fragmencie tekstu do nauczenia, którym następnie (wła-

snymi słowami!) podzielą się z kolegami z klasy. W efekcie każdy pełni rolę ucznia i nauczyciela, a  prezentacje 

poszczególnych uczniów składają się na całość tematu. Dobrym pomysłem jest także zaangażowanie drugo- 

i trzecioklasistów, by wprowadzili w świat szkoły pierwszaki. Mogą na przykład nauczyć ich zasad panujących 

w szkole, przedstawić postać patrona, nauczyć szkolnego hymnu. Postawieni w roli ekspertów uczniowie, po-

czują się zobowiązani do powtórzenia przerabianego w ubiegłych latach materiału i wykazania się jego znajo-

mością. Taka interakcja między uczniami buduje między nimi więzi, a także wzmacnia tożsamość, jako członków 

szkolnej społeczności.  

Korzyści dla wszystkich  

Korzyści takich zajęć są obustronne – uczą się zarówno uczniowie, postawieni w roli nauczycieli, jak również 

odbiorcy. Dodatkowo, dzielenie się doświadczeniem z kolegami, jest dla uczniów bardzo satysfakcjonujące. 

Uczniowie są podekscytowani szykowanymi przez siebie wypowiedziami, ale także ciekawi tego, co i jak po-

wiedzą ich koledzy. Potwierdzają to nauczyciele, którzy zrealizowali już zajęcia tą metodą:  

Były to zajęcia atrakcyjne dla obu klas, przebiegły w miłej atmosferze nauki połączonej z zabawą. (…) Patrząc na ich 

kreatywność, pomysłowość, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a w końcu na ich radość, emocje 

po przeprowadzonych zajęciach - warto było podjąć wyzwanie ich realizacji.  

Ewa Górnicka  



 

Ale korzyści mogą sięgać także dalej. Uczniowie mogą w ramach zajęć szkolnych uczyć rodziców, dziadków, 

a nawet nauczycieli:  

W szkolenie dziadków zaangażowani byli ich wnukowie, którzy przy oddzielnych stanowiskach komputerowych 

w naszej szkolnej bibliotece tłumaczyli powoli dziadkom poszczególne rzeczy. Całość koordynował jeden 

z uczniów prezentując każdy kolejny element na rzutniku. Druga część zajęć, krótsza, polegała na zaprezentowaniu 

przez uczniów prezentacji multimedialnej dziadkom, na temat historii Nowej Huty. Po prezentacji wywiązała się 

dyskusja między uczniami a dziadkami, podczas której uczestnicy przedstawiali swoje spostrzeżenia.” To opis nau-

czyciela, który podczas zeszłorocznej edycji programu zdecydował się zorganizować lekcję poprowadzoną przez 

uczniów dla dziadków. Pomysłowi towarzyszyło wiele obaw. Ostatecznie nauczyciel podsumował zadanie tak: 

„Uczniowie znakomicie znaleźli się w roli instruktorów i z pełnym wyczuciem, spokojnie tłumaczyli swym dziadkom 

meandry internetowej sieci. Ci drudzy z zapałem i zainteresowaniem podeszli do szkolenia, czego dowodem stało 

się chociażby sprawdzanie przez dziadków ocen uczniów w librusie, a także ich słowa na zakończenie warsztatów: 

Liczymy na kolejne warsztaty. Zobaczyć położoną jednocześnie dłoń babci i wnuka na myszce komputerowej – 

bezcenne :).  

Marcin Maciuk  

Jak zacząć?  

Przygotowanie takiej lekcji wymaga pomocy ze strony nauczyciela. Pamiętaj, że dla uczniów jest to nowa rola. 

Jak każda lekcja, wymaga przygotowanego scenariusza. Nie wyłączaj jednak dzieci z procesu wymyślania dzia-

łania. Pozwól im na kreatywność, a z pewnością odwzajemnią się zaangażowaniem. Możesz posłużyć się 

na przykład metodą burzy mózgów i zebrać wszystkie pomysły uczniów, a następnie przeformułować je w kon-

kretne zadania.  

W październiku podczas zajęć komputerowych przypomnieliśmy sobie zasady Kodeksu 2.0 układając puzzle, a na-

stępnie uczniowie próbowali rozwiązać problem: „Czego możemy nauczyć uczniów klasy I?” Padały różne propo-

zycje: 

» "nauczymy zakładać bloga" 

» zakładać konta e-mailowe" 

» "korzystać z komputera"  

Weryfikując wypowiedzi uczniów odwołałam się do ich wcześniejszych doświadczeń i po burzliwych dyskusjach 

uczniowie ustalili, że nauczą pierwszaków bezpiecznie korzystać z komputera.  

Ewa Górnicka  

Wyróżnienie dla wyróżniających się  

Klasa 2a pracowała na lekcji metodą projektu. W związku z podrozdziałem ,,Prasa - relacje, opinie, fakty" – ucznio-

wie redagowali własny/ klasowy numer szkolnej gazety. Zostali przeszkoleni przez zespół redakcyjny ,,Gimnazjaka", 

a efektem ich pracy była gazeta.  

Wioletta Rafałowicz  

Kiedy dostrzegasz, że niektórzy uczniowie mają opanowany dodatkowy materiał – pozwól im się wcielić w rolę 

ekspertów. Możesz wykorzystać udział uczniów w dodatkowych kółkach zainteresowań. Zaproponuj takiej 

osobie (lub grupie osób), zrobienie prezentacji dla klasy. Taka forma wyróżnienia, może być dla ucznia cenniejsza 

niż ocena w dzienniku. Stosując tą metodę, dajesz mu możliwość rozwijania dodatkowych umiejętności – zapla-

nowania wypowiedzi, panowania nad stresem, autoprezentacji. Jeśli masz problem ze zróżnicowanym pozio-

mem wiedzy w klasie, na omawiany temat – zaproponuj bardziej zaawansowanym uczniom przygotowanie pre-

zentacji. W ten sposób zajęcia będą wartościowe również dla nich.  



 

Poproś ucznia o wysłanie Ci planu z wyprzedzeniem, omów z nim zaplanowanie działania i wesprzyj cennymi 

wskazówkami. Jeżeli wystąpienie przed grupą jest dla ucznia stresujące – pomóż mu zwalczyć lęki i dodaj otu-

chy. Postaraj się by poczuł, że poprowadzenie części lekcji jest nagrodą, a nie karą.  

Pamiętaj, że to Ty ponosisz wciąż odpowiedzialność za przebieg lekcji. Bądź przygotowany wesprzeć prowa-

dzących w trakcie zajęć lub przejąć kontrolę w razie problemów. Zaufaj jednak prowadzącym i do póki nie bę-

dzie to konieczne – nie ingeruj.  

Miłą dla mnie niespodzianką był duży zasób wiedzy uczennic "uczących", które w bardzo przystępny i cierpliwy 

sposób przekazywały wiadomości na temat obowiązujących licencji oraz stron, z których możemy legalnie i nieod-

płatnie pobierać materiały ilustracyjne, pliki muzyczne oraz krótkie filmiki.  

Joanna Kraszkiewicz  

Pozwól uczniom podzielić się własnymi zainteresowaniami  

Rozmawiaj z uczniami i dowiaduj się, co ich interesuje. Pozwól w szkole pogłębiać te zainteresowania oraz dzie-

lić się nimi z innymi. Możesz dowiedzieć się zaskakujących rzeczy o uczniach, a czasem także nauczyć czegoś 

ciekawego. Zainteresowania uczniów mogą być prezentowane podczas godzin wychowawczych lub na lekcjach 

przedmiotowych. Mogą stanowić uzupełnienie omawianego materiału. Nauczycielka języka polskiego, tak na-

pisała o zajęciach przeprowadzonych w ramach Zadania TIK1:  

Zadanie (…) postanowiłam zrealizować w klasie III gimnazjum z grupą uczniów pasjonujących się literaturą fantasy. 

Ponieważ na lekcjach języka polskiego omawialiśmy w tym czasie zagadnienia związane z filmem i mediami, ucz-

niowie postanowili przygotować atrakcyjną prezentację multimedialną dotyczącą różnych podgatunków fantasy 

w literaturze.  

Katarzyna Józwiak  

Tworzenie materiałów  

Zachęcaj uczniów, by podczas uczenia innych korzystali z przygotowanych przez siebie materiałów. Mogą 

to być makiety lub plansze, ale także np. filmy i prezentacje multimedialne. Pomóż im jednak mądrze z nich 

korzystać i uważaj, by nie zdominowały one wystąpienia. Zadbaj o to, by przygotowane materiały posłużyły 

dłużej. Może mogłyby na stałe zagościć w szkolnej pracowni i posłużyć także kolejnym pokoleniom? A może 

mogą znaleźć się na szkolnej stronie internetowej?  

Praktyka czyni mistrza  

Szkoła powinna być miejscem, w którym uczniowie kształtują umiejętności niezbędne w późniejszej edukacji 

i życiu zawodowym. Możliwość uczenia innych, pozwala im rozwijać umiejętność jasnego formułowania i prze-

kazywania myśli, planowania wypowiedzi oraz panowania nad stresem.  

Stwórz swoim uczniom warunki ćwiczenia tych umiejętności w bezpiecznej atmosferze - wśród kolegów i ko-

leżanek. Pomoże im to oswoić się z wystąpieniami publicznymi. Uczennice, które w ramach zajęć, przygotowy-

wały lekcję matematyki rejestrowaną kamerą, tak wypowiedziały się podczas podsumowania zajęć:  

Amelia: Najpierw strasznie się bałam, że spalę się ze wstydu, ale grupa mnie wspierała. Klaudia: Na początku trochę 

się bałam bo miałam występować jako pierwsza wraz z moją koleżanką Amelią, ale później stres minął. 

  

                                                           

1  Zadanie TIK było jednym z zadań, które realizował nauczyciel w poprzednich edycjach programu. 



 

Zainspiruj się i inspiruj innych!  

Korzystaj z doświadczenia innych nauczycieli, którzy podzielili się na platformie przebiegiem zrealizowanych 

przez siebie zajęć i dodawaj własne relacje. Podane cytaty pochodzą z opisów:  

» Arleta Kulczycka: Rzeźbotwórcza działalność wiatru z udziałem TIK  

» Ewa Górnicka: Poznaj bezpieczny Internet  

» Joanna Kraszkiewicz: Z zasobów Internetu korzystamy bezpiecznie i zgodnie z prawem  

» Wioletta Rafałowicz: Wydawanie szkolnej gazetki w wersji elektronicznej i papierowej  

» Katarzyna Józwiak: Podgatunki fantasy - prezentacja multimedialna  

» Elżbieta Bielecka: Dzieci uczą dzieci – System dwójkowy-binarny  

» Marcin Maciuk: Przeszłość dla nas, My dla Przyszłych – historyczny pakiet edukacyjny  

 

http://szkolazklasa20.pl/dokument_widok/?id=3381
http://szkolazklasa20.pl/dokument_widok?id=1328
http://szkolazklasa20.pl/dokument_widok/?id=1139
http://szkolazklasa20.pl/dokument_widok/?id=432
http://szkolazklasa20.pl/dokument_widok/?id=1980
http://szkolazklasa20.pl/dokument_widok/?id=2343
http://szkolazklasa20.nq.pl/index.php?sec=wizytowka&id=1367#projekt_edukacyjny

