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                             CHARAKTERYSTYKA METOD AKTYWIZUJĄCYCH  
                             W  NAUCZANIU HISTORII W SZKOLE ŚREDNIEJ. 
 
    Współczesne szkolnictwo niesie z sobą nowe wymagania wobec uczniów i nauczycieli. Mówi się o 
tym ,że należy wdrażać  uczniów do aktywności twórczej, samodzielnego zdobywania wiedzy, 
krytycznego podejścia do różnych źródeł informacji, wartościowania i selekcjonowania wydarzeń oraz 
indywidualnego i grupowego rozwiązywania problemów. Stąd duża rola  nauczyciela i jego 
pomysłowości w doborze właściwej metody, adekwatnej do treści lekcji i możliwości uczniów. 
Oczywistym jest, że na jednej lekcji można wykorzystać kilka metod wzajemnie się uzupełniających. Bez 
wątpienia podniesie to atrakcyjność zajęć i stworzy uczniom okazję do większej aktywności.  
   "Aktywność jest podstawową właściwością istot żywych, sposobem ich istnienia"1. Można przytoczyć 
wiele definicji aktywności, w których sedno sprawy sprowadza się do stwierdzenia, iż aktywność 
człowieka ma określony kierunek wyznaczony przez cel, któremu podporządkowany zostaje jej przebieg. 
Im bardziej cel jest atrakcyjny i ciekawy, tym większą wywołuje motywację i zainteresowanie uczniów. 
Zatem podstawowym zabiegiem, jaki powinien nauczyciel wykonać, jest uświadomienie uczniom celu 
ich działań wraz z umotywowaniem potrzeby jego osiągnięcia2. 
   Kiedy uczeń będzie aktywny? Uczeń będzie aktywny, gdy: 
-cel jest dla niego bliski i wyraźny (ma poczucie sensu tego, co robi) 
-uwzględnia się jego potrzeby i zainteresowania (zadania uznaje za własne) 
-ma poczucie bezpieczeństwa (prawo do błędu, otrzyma konieczne wsparcie i informacje zwrotna) 
-działaniom towarzyszą odczucia i emocje 
-bierze udział w planowaniu i podejmowaniu decyzji (coś ode mnie zależy) 
-odczuwa satysfakcję (lubi to robić) 
-ma poczucie własnej wartości (ja to potrafię) 
-dostrzega się jego wkład pracy, a nie tylko efekt (nauczyciel i grupa dostrzegają jego wysiłek i doceniają 
go) 
-kiedy ma możliwość zrealizowania własnych pomysłów. 
  Rolą nauczyciela jest aktywizowanie poczynań uczniów w procesie nauczania-uczenia się w taki 
sposób, aby uczeń mógł odegrać czynną rolę w realizacji zadań. Nauczyciel w pracy z uczniem powinien 
mieć świadomość, że istotnym elementem procesu uczenia się jest pamięć, a powiększanie zasobów 
pamięci ma związek z zastosowaną przez niego metodą. Należy dążyć do aktywizowania uczniów 
poprzez włączanie w proces uczenia i zapamiętywania jak najwięcej zmysłów, gdyż: 
- 10% zapamiętujemy z tego, co słyszymy 
- 20% zapamiętujemy z tego, co widzimy 
- 40% zapamiętujemy z tego, o czym rozmawiamy 
- 90% zapamiętujemy z tego, co robimy 

   Zamiast więc podawać gotowe informacje, nauczyciel powinien zachęcać uczniów do stawiania pytań i 
poszukiwania na nie odpowiedzi, stwarzać warunki do bycia odkrywcą i eksperymentatorem. 
Wprowadzenie zaś atrakcyjnych środków dydaktycznych działających na wzrok, powoduje już wzrost 
zapamiętywania informacji do 20%. Stworzenie uczniom możliwości dyskusji i rozmowy zwiększa ilość 
zapamiętanej informacji do 40%. Natomiast umożliwienie uczniom uczenia się poprzez działanie, 
powoduje, że zapamiętują 90% tego, co robią, gdyż w czasie wykonywania czynności angażują całych 
siebie: umysł, wolę, emocje i zmysły3. Przyjmując to za fakt, nauczycielowi nie pozostaje więc nic 
innego, jak organizować zajęcia, w których uczniowie mogą czegoś doświadczyć, coś zbadać i zdziałać. 
  W tym celu należy: 
1. Ograniczyć stosowanie metod podających, służących przekazywaniu gotowych wiadomości. 

                                                 
1 M. Tyszkowska, Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1990, s. 6. 

2 K. Rau, E. Ziętkiewicz, Jak aktywizować uczniów, Poznań 2000, s. 19. 

3 tamże, s. 22. 
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2. Stosować metody i techniki aktywizujące, sprzyjające samodzielności myślenia i działania, a także 
pozytywnej motywacji do uczenia się.  
3. Organizować tak pracę, aby uczniowie miel okazje zaspakajać swoje potrzeby (bezpieczeństwa, 
uznania, kontaktów społecznych, komunikacji, aktywności, samorealizacji itd.). 
4. Uatrakcyjniać zajęcia poprzez wprowadzenie efektu zaskoczenia, zaciekawienia, nowości, bo to 
wzmaga zaangażowanie uczniów. 
5. Wykorzystywać na zajęciach odpowiednio dobrane środki dydaktyczne. 
6. Tworzyć małe grupy, które wymuszają aktywność wszystkich jej uczestników i sprzyjają obiektywnej 
ocenie i samoocenie. 
7. Tworzyć sytuacje, w których uczniowie stają się eksperymentatorami i odkrywcami. Uczenie się jest 
efektywne, gdy angażuje nie tylko umysł, ale i emocje, gdy daje uczniom możliwość bycia częściej 
twórczym niż odtwórczym. 
 
   Chciałem teraz przedstawić kilka metod, które stosowane w mojej pracy , przyniosły pożądane efekty. 
 
Drzewko decyzyjne - jest graficznym zapisem procesu podejmowania decyzji. Uczniowie, wypełniając 
przygotowany arkusz, mogą zauważyć związki między różnymi możliwościami rozwiązania omawianego 
problemu a konsekwencjami przyjęcia wybranego wariantu.  

Ważnym elementem wypełnienia drzewa decyzyjnego jest określenie wartości, jakie uznaje osoba 
podejmująca decyzję. Metoda ta uczy, jak należy dokonać wyboru, aby uświadamiać sobie jego skutki i 
żeby były one zgodne z akceptowanymi wartościami. 

Na wypełnienie drzewa decyzyjnego składa się kilka elementów:  

1. Zdefiniowanie problemu będącego celem naszej decyzji (jak się zachowasz, gdy...?),  
2. Ustalenie możliwych rozwiązań (liczba gałęzi będzie zależała od liczby tych możliwości),  
3. Określenie zalet (pozytywnych skutków) i wad (negatywnych skutków) każdego możliwego 

rozwiązania z punktu widzenia stawianych celów i przyjętych wartości,  
4. Podjęcie najwłaściwszej decyzji. 4  
5. Schemat należy wypełniać od "pnia", określając najpierw na czym polega problem decyzyjny; 
następny poziom to "gałęzie", gdzie wpisuje się możliwe rozwiązania problemu; trzeci poziom to 
rozpisanie wartościujące konsekwencji poszczególnych wariantów rozwiązania problemu; w koronie 
drzewa należy określić cele i wartości, którymi kieruje się osoba podejmująca decyzję - stanowią one 
zarazem kryterium oceny poszczególnych możliwości; 
6. Drzewko decyzyjne można wykorzystywać do pracy z całą klasą (gdy metoda jest nowa dla 
dzieci) lub do pracy w grupach; w pierwszym przypadku trzeba przygotować duży schemat drzewka, 
który w toku ogólnoklasowej dyskusji będzie uzupełniany; w drugim przypadku uczniowie pracują w 
grupach, a następnie referują efekty swojej pracy; praca w zespołach zmusza do większej aktywności 
i samodzielności. 
 
   Poniżej prezentuję przykładowy schemat drzewka decyzyjnego, do tematu : „Czy Mieszko I musiał 
przyjąć chrzest ?”5 

 

                                                 
4 Anna Skworzec -Bystrzyca, Metody aktywizujące na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie, [W]: 
Wiadomości Historyczne, kwiecień/czerwiec 2002, s. 109 
5 M.Kubacka, K.Panimasz, Historia I ,cz.2, Poradnik dla nauczyciela, GWO,Gdańsk 2002 
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Włączenie młodego państwa do kręgu cywilizacji 

europejskiej, 
utrzymanie autorytetu władcy, scalenie wewnętrzne, 

zapewnienie suwerenności. 

SKUTKI POZYTYWNE 

Wzrost i umocnienie 
autorytetu Mieszka dzięki 
chrześcijańskiej teorii o 
pochodzeniu władzy. 
Wliczenie państwa 
gnieźnieńskiego do kręgu 
cywilizacji europejskiej. 
Zaistnienie na arenie 
międzynarodowej. 
Ewentualna pomoc 
władców ościennych w 
razie konfliktów 
wewnętrznych lub 
ekspansji zewnętrznej. 

W razie wygranej - 
umocnienie pozycji 
Mieszka. 

SKUTKI NEGATYWNE 

Możliwość konfliktów 
wewnętrznych. 
Uzależnienie się od obcej 
hierarchii kościelnej. 

Najazdy feudałów saskich i 
Wieletów, które mogą 
doprowadzić do rozpadu 
młodego państwa. Osłabienie 
władzy Mieszka i konflikty 
wewnętrzne. 

MOŻLIWE ROZWIĄZANIA 

Przyjąć 
chrześcijaństwo. 

Walczyć z feudałami 
saskimi i Wieletami. 

  

SYTUACJA 
WYMAGAJĄCA 

PODJĘCIA 
DECYZJI 

 
 
 
 

 

Mieszko I poszuku-
je 
skutecznych 
rozwiązań, 
umożliwiających 
mu utrzymanie 
panowania i 
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Debata "za i przeciw" - jest to metodą pozwalającą na łatwiejsze podjęcie decyzji oraz spojrzenie na ten 
sam problem z różnych punktów widzenia. Uczniowie w dwóch przeciwstawnych grupach prezentują 
argumenty "za i przeciw", których celem jest przekonanie adwersarzy do swojego stanowiska. Czas na 
prezentację opinii obu grup powinien być jednakowy. Nauczyciel ocenia poprawność merytoryczną 
wypowiedzi, kulturę dyskusji, sposób reagowania na racje strony przeciwnej. Przedmiotem debaty może 
być np. "Testament Bolesława Krzywoustego", "Unia polsko - litewska", "Rewolucja przemysłowa w 
Anglii i w Europie na przełomie XVIII i XIX w", "Polska a Unia Europejska". 
  Przebieg 
1. Przed przeprowadzeniem debaty nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy. Przynależność do nich może 

mieć charakter przypadkowy, będący wynikiem podziału dokonanego przez nauczyciela. Grupy mogą 
być też utworzone przez samych uczniów, popierających określone poglądy. 

2. Nauczyciel podaje temat debaty i ustala czas pracy w grupach (10-15 minut). Informuje, że grupy będą 
trzykrotnie na zmianę dopuszczane do głosu. Łącznie na debatę przeznacza 15 minut. 

3. Wnioski obu zespołów powinny być wynotowane na plakatach i zaprezentowane klasie lub zapisane 
na tablicy (w formie tabeli) w trakcie prezentacji. 

Jeżeli nauczycielowi zależy tylko na przedstawieniu przeciwstawnych argumentów, po dyskusji ocenia 
jakość argumentów i moc przekonywania. Zwraca też uwagę na styl i kulturę dyskusji. Jeżeli natomiast 
chce pomóc grupom w znalezieniu płaszczyzny porozumienia i pogodzić je, prosi, aby każda grupa 
spróbowała spośród argumentów grupy przeciwnej wybrać chociaż jeden, który mogłaby zaakceptować. 
W wypadku gdy uczniowie zostali przydzieleni do grupy odgórnie, a więc nie zawsze zgodnie ze swoimi 
przekonaniami, warto po zakończeniu debaty zapytać ich o odczucia i wrażenia.6 
    JIGSAW :j est to metoda, w której uczniowie - przez uczenie się we współpracy -przyswajają partie 
materiału i przekazują zdobyte przez siebie informacje członkom grupy.Uczniowie zostają włączeni w 
proces uczenia się i stają się odpowiedzialni zarówno za własną wiedzę, jak i wiedzę swoich kolegów. To 
może motywować do bardziej wnikliwego i szczegółowego przyswajania wiadomości. Metoda ta 
pozwala kształcić umiejętności ponadprzedmiotowe, takie jak: planowanie, organizowanie i ocenianie 
własnej nauki oraz przyjmowanie za nią odpowiedzialności, skuteczne porozumiewanie się w różnych 
sytuacjach.Metoda JIGSAW prezentowana w poradniku polega na tym, że każdy uczestnik grupy jest 
ekspertem w określonym zakresie wiedzy. Na wynik grupy mają więc wpływ wszyscy jej członkowie. 
    Przebieg: 

1. Nauczyciel dzieli klasę na grupy tak, by ich liczebność odpowiadała liczbie analizowanych zagadnień, 
np. zespoły 5-osobowe rozwiązują 5 problemów. Ustala czas przeznaczony na pracę indywidualną 
(np. 10-15 minut). 

2. Uczniowie pracują w grupach. Wszystkie grupy zajmują się tym samym tematem. Każdy uczeń w 
grupie dostaje do przeanalizowania inny zakres zagadnienia. Dla zachowania porządku poszczególne 
fragmenty możemy oznaczyć numerami. Każdy musi w takim stopniu zrozumieć i przyswoić sobie 
wiadomości, by następnie móc je przekazać pozostałym członkom zespołu. 

3. Po upływie czasu ustalonego na indywidualną pracę następuje „właściwe" uczenie się we współpracy: 
każdy ekspert relacjonuje to, czego się nauczył. Prezentację na forum grupy rozpoczyna ten uczeń, 
który analizował materiał oznaczony numerem 1. 

4. Ostatnim elementem może być omówienie zagadnień na forum całej klasy lub zorganizowanie 
minikonkursu podsumowującego nowe wiadomości i efekty pracy grup. 
   
 Metaplan-jest metodą pozwalającą na postawienie diagnozy sytuacji, a następnie wskazanie możliwości 
rozwiązania trudnego (może konfliktowego) problemu. Metoda ta pozwala na spokojne, rozważne 
zbadanie omawianego zagadnienia i poszukiwanie wspólnego, optymalnego rozwiązania. 
Uczniowie podzieleni są na kilkuosobowe grupy. Nauczyciel przedstawia temat, problem. Uczniowie 
indywidualnie na małych kartkach odpowiadają na pytanie: jak jest (jak było?). Następnie przyklejają je 
w wyznaczonym miejscu na plakacie własnej grupy. Jest to element diagnozy stanu wyjściowego. 
Odpowiadają na drugie pytanie: Jak być powinno? I przyklejają kartki w odpowiednim miejscu plakatu. 
Pytanie to ma sprowokować odpowiedzi wskazujące możliwości poprawy, polepszenia sytuacji. 
Udzielenie odpowiedzi na trzecie pytanie stanowi prezentację przyczyn zaistniałych nieprawidłowości, 
popełnionych błędów. Ostatnim elementem metaplanu, po przeanalizowaniu i uporządkowaniu 
wszystkich odpowiedzi, jest wspólne, grupowe ustalenie wniosków. Zebrane ze wszystkich plakatów 
wnioski mogą być przedstawione jako wynik dyskusji całej klasy. Poniżej prezentuję przykład: 

                                                 
6 M.Kubacka, K.Panimasz, Historia I ,cz.1, Poradnik dla nauczyciela, GWO,Gdańsk 2002, str.15 



 5

    
                Jak w rzeczywistości zrealizowano zasady: pryncypatu i senioratu? 

 

• Walki w rodzinie Piastów i naruszenie 
zasady pryncypatu (1146 - wygnanie 
Władysława II; 1177 - usunięcie Mieszka 
Starego z Krakowa i osadzenie na tronie 
Kazimierza Sprawiedliwego; 1227 - 
zjazd w Gąsawie, podczas którego zginął 
Leszek Biały - ostatni książę zwierzchni). 
•Naruszenie zasady senioratu (1180) -
usankcjonowanie władzy Kazimierza 
Sprawiedliwego, choć żył jeszcze 
Mieszko Stary. •Zanik władzy centralnej 
- wzrost roli możnowładztwa. 
•Osłabienie państwa przez wyniszczające 
wojny wewnętrzne. 
•Utrata przez Polskę znaczenia na arenie 
międzynarodowej, wyrażająca się w zło-
żeniu hołdu lennego cesarzowi (1146 -
Władysław Wygnaniec; 1157 - Bolesław 
Kędzierzawy;1181-MieszkoStary; 
1184KazimierzSprawiedliwy).  
•Wzrastająca zależność od papiestwa - 
legaci papiescy narzucali swoje prawa 
oraz rozstrzygali spory między 
książętami. 

 

•Synowie Bolesława Krzywoustego mieli 
podzielić się państwem. 
• Najstarszy z nich senior-miał sprawować 

władzę zwierzchnią nad krajem. 
• Do jego uprawnień jako princepsa 

należałaby polityka zagraniczna, 
inwestytura biskupów, mianowanie 
kasztelanów w głównych grodach 
młodszych braci oraz sądownictwo. 

• W kraju miał panować porządek, a na 
granicach spokój. 

• Państwo rozwijałoby się harmonijnie. 
 
 
 
 
 

Możni świeccy i duchowni dążyli do dalszej decentralizacji kraju. 
• Młodsi książęta piastowscy chcieli realizować własne ambicje 
polityczne. 
• Uciekali się do obcej pomocy.

Zasady:pryncypatu i senioratu  -  mimo że zgodne z polską racją stanu -  nie zostały 
zrealizowane.7

                                                 
7 M.Kubacka, K.Panimasz, Historia I ,cz.2, Poradnik dla nauczyciela, GWO,Gdańsk 2002, 
str.68 

 PROBLEM 

  JAK      
BYŁO? JAK BYĆ 

POWINNO? 

DLACZEGO NIE BYŁO 
TAK,   JAK BYĆ 
POWINNO? 

   WNIOSKI 
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Analiza SWOT 
Jest jedną z metod kształcących umiejętność analizy i oceny problemów, zjawisk i procesów, która prowadzi do 
podjęcia decyzji. Stanowi ona rozwinięcie debaty „za" i „przeciw". Nazwa metody wywodzi się od 
pierwszych liter angielskich wyrazów określających etapy analizy danego problemu: strenghts - mocne 
strony, weaknesses - słabe strony, opportunities - szanse, threats - zagrożenia. Można ją wykorzystać, 
zarówno pracując w grupach, jak i z całym zespołem uczniowskim. 

Zadaniem uczniów jest określenie mocnych stron danego zagadnienia i wynikających z nich szans oraz 
słabych stron tego problemu i związanych z nimi zagrożeń. Wnioski z analizy wpisywane są w odpowiednio 
przygotowany arkusz. 

Rola nauczyciela sprowadza się do zaprezentowania konkretnego problemu oraz sprawowania opieki 
merytorycznej nad dyskutującymi grupami. 

Przebieg 
1. Nauczyciel określa problem podlegający analizie. 
2. Uczniowie w grupach rozważają problem pod kątem mocnych i słabych stron oraz wynikających z nich 

możliwości i zagrożeń. Wypełniają arkusz. 
3. Sprawozdawcy poszczególnych grup prezentują opracowane przez nie analizy. 
4. Finałem wspólnej pracy może być ustalenie ostatecznego stanowiska przez całą klasę8. 

 
Analiza SWOT zastosowana do tematu „ Demokracja ateńska-rządy ludu, czy demagogów?”9: 
 
 
                                                             OCENA DEMOKRACJI 
 

 
MOCNE STRONY 

• równość obywateli -niezależnie od wykształcenia  
i majątku 

• wolność osobista 
• możliwość zdobycia wszelkich dóbr 
• wolność słowa 
• powszechny dostęp do władzy 
 
 

 
SŁABE STRONY 

• możliwość obrania złych przywódców 
• demagogia 
• populizm i korupcja 
• nadużywanie wolności przez jednostki 
• nadmiar wolności bez poczucia obowiązku 
• nadużycia sądowe 
 

            SZANSE 
• powszechne zaangażowanie polityczne 
• poczucie odpowiedzialności obywateli za państwo 
• możliwość dokonania czynów dających sławę i 
uznanie 

• niesienie pomocy niedojrzałym i niezdolnym do 
kierowania własnym życiem oraz opieka nad nimi 

• decydowanie o najważniejszych sprawach państwa 
 

 
ZAGROŻENIA 

• wynaturzenia demokracji (np. dyktatura) 
• nierealizowanie głoszonych haseł 
• demoralizacja społeczeństwa 
• upadek autorytetów 
• anarchia spowodowana nadużywaniem 
wolności 

 

 
Burza mózgów 

- Znana jest jako metoda Osborne'a, brain storming czy fabryka pomysłów. Można ją wykorzystać na 
kilka sposobów. 
a) zabawa wyobraźni i pomysłowości, jako działanie rozwijające myślenie samo w sobie lub dla 
rozgrzewki mentalnej przed innym zadaniem, np. wymień jak najwięcej zastosowań maszyny 
parowejPrzez określony czas wymyślane są i spisywane wszystkie pomysły, nawet te najbardziej 
absurdalne. Na ogół na początku pojawiają się pomysły dość banalne, oczywiste, codzienne. Z czasem 
rozgrzana wyobraźnia podsuwa pomysły coraz bardziej nieoczekiwane, abstrakcyjne, innowacyjne. 
b)wymień wszystkie możliwe rozwiązania dla danego problemu. Zasada podstawowa - nie wolno 
krytykować pomysłów innych, każdy ma prawo podać swój pomysł. Zadanie to można realizować w 
                                                 
8 M.Kubacka, K.Panimasz, Historia I ,cz.1, Poradnik dla nauczyciela, GWO,Gdańsk 2002, str.12 
 
9 tamże, str.98 
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całej grupie, w mniejszych grupach, w parach. Im większa grupa, tym szybciej następuje przejście do 
pomysłów bardzo oryginalnych. Spory hałas, śmiech i ruch jest sprzyjający dla generowania pomysłów! 
c) Skojarzenia rozgrzewkowe, jako narzędzie ustanawiania obszarów wspólnych znaczeń. 
Na przykład wymień 10 skojarzeń, jakie ci przychodzą do głowy, kiedy słyszysz hasło "kapitalizm". 
Następnie w parach porównuje się liczbę skojarzeń takich samych. Można dalej poszukiwać wspólnych 
skojarzeń, aż do uzyskania wyniku dla całej klasy. Ćwiczenie to ilustruje potencjalną wieloznaczność 
funkcjonowania pojęć, nawet bardzo oczywistych.10 
    
    Debata oksfordzka 
Metoda ta pozwala na szczegółową analizę problemu i podjęcie decyzji11. Rządzi się jednak swoimi 
prawami: wymaga specjalnego układu sali i spełnienia kilku szczególnych warunków organizacyjnych. 
Kolebką metody jest Oksford. 

Przebieg 
1. W debacie biorą udział dwa kilkuosobowe zespoły, które zajmują przeciwstawne stanowiska w 

dyskutowanej sprawie. Debatę prowadzi marszałek. Wskazane jest także powołanie sekretarza. 
2. Temat debaty musi być sformułowany w postaci jasno określonej tezy. 
3. Jako pierwszy zabiera głos mówca broniący tezy, potem do głosu dochodzi jej przeciwnik. Czas 

każdego wystąpienia musi być z góry określony. Marszałek powinien pilnować, aby mówcy go nie 
przekraczali. 

4. Po wystąpieniach głównych mówców udział w dyskusji mogą wziąć słuchacze, którym głosu udziela 
marszałek. Obowiązuje zasada zabierania głosu na przemian przez zwolenników i przeciwników tezy. 

5. Ukoronowaniem debaty jest głosowanie - publiczność decyduje wówczas, czyje argumenty ją przekonały. 
Ocenie głosujących powinna podlegać nie tyle sama teza, ile argumenty i sztuka retoryczna zaprezentowana 
przez obie strony. Głosować można przez podniesienie rąk albo zajęcie miejsc w ławach zwolenników lub 
przeciwników tezy. 

6. Marszałek i sekretarz mają obowiązek zachowania bezstronności. W szczególnych wypadkach marszałek 
może wyprosić z sali osobę łamiącą zasady debaty. 

7. Do zadań sekretarza należy informowanie mówców o czasie, jaki pozostał im do końca wystąpienia (np. 
przez pokazywanie kartki z liczbą minut). 

8. Ważna jest przestrzenna organizacja sali. Ławy zwolenników i przeciwników tezy ustawione są naprzeciw 
siebie. Główni mówcy zasiadają w pierwszych rzędach, za nimi zajmują miejsca osoby, które sympatyzują z 
jedną lub z drugą stroną. Na ławach ustawionych prostopadle do debatujących zasiadają ci, którzy jeszcze 
nie zdecydowali się na poparcie którejś ze stron. W przeciwległym końcu sali, najlepiej na podwyższeniu, 
siedzą marszałek i sekretarz debaty (patrz schemat). 

9. Uczestnicy debaty mogą zmieniać miejsca tylko w przerwach między wystąpieniami. 

                      UKŁAD SALI PODCZAS DEBATY OKSFORDZKIEJ 

 
 

       Projekt 
Projekt jest metodą, która najbardziej wszechstronnie wykorzystuje aktywność i samodzielność uczniów 
oraz kształci większość umiejętności ponadprzedmiotowych, a zwłaszcza: poszukiwania, porządkowania 
                                                 
     10 M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 2000, s. 105-106 

11 Opis metody podano za: Edukacja prawna i obywatelska. Scenariusze lekcji dla szkół średnich, cz. 2, 
Warszawa 1998, s. 15. 
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i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, planowania, organizowania i oceniania własnej nauki 
oraz przyjmowania za nią odpowiedzialności, efektywnego współdziałania w zespole, podejmowania 
indywidualnych i grupowych decyzji, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, odnoszenia do 
praktyki zdobytej wiedzy12. Metoda polega na realizowaniu dużych przedsięwzięć o charakterze 
interdyscyplinarnym w długim okresie. Jest bardzo przydatna przy realizacji ścieżek edukacyjnych. 

Istnieją dwa rodzaje projektów: 
1. Projekt badawczy polega na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o pewnych zagadnieniach. Jego 

rezultaty - w formie esejów, wywiadów, rysunków, albumów, gier itp. - uczniowie prezentują klasie. 
Projekt działania lokalnego polega na podjęciu jakiegoś działania w środowisku lokalnym (także w samej 
szkole). Efekty działań lokalnych nie zawsze dają się bezpośrednio zaprezentować w klasie szkolnej. 
Natomiast można je udokumentować w formie np. fotografii, nagrań audio-wideo czy ilustracji. 
Projekt charakteryzuje się tym, że: 
1. Ma określone cele i metody pracy. 
2. Ma ustalone terminy realizacji całości przedsięwzięcia oraz poszczególnych etapów. 
3. Zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za jego realizację. 
4. Znane są kryteria oceny. 
5. Uczniowie mogą pracować indywidualnie (choć znacznie częściej zadania realizowane są w grupach), 

w dużym stopniu samodzielnie i na własną odpowiedzialność. 
6. Rezultaty pracy prezentowane są publicznie (na ogół na forum klasy lub szkoły). 
7. Założenia projektu, zawierające zwykle temat (albo obszar zagadnień, w którego obrębie szczegółowa 

decyzja należy do uczniów), cele, metody pracy, terminy i kryteria oceny, są przygotowywane przez 
nauczyciela w formie instrukcji. 

Przebieg 
1. Nauczyciel określa temat projektu - może zrobić to sam lub wspólnie z uczniami. Przygotowuje 

instrukcję, wskazuje źródła, do których uczniowie powinni sięgnąć podczas gromadzenia informacji, 
ustala sposób i czas realizacji, terminy konsultacji, datę prezentacji projektu, a także kryteria oceny. 

2. Uczniowie w grupach dzielą się zadaniami, klasyfikują i weryfikują posiadane informacje (przydatne, 
mniej przydatne, interesujące itp.), określają luki we własnej wiedzy, gromadzą niezbędne do 
realizacji projektu materiały pomocnicze, porządkują je, oceniają i weryfikują ich przydatność oraz 
opracowują dokumentację projektu. 

3. Nauczyciel czuwa nad merytoryczną stroną projektu i służy pomocą. 
4. Publiczna prezentacja wykonanego projektu, dyskusja i ocena końcowa. 

Ocenianie projektu jest zagadnieniem złożonym, tak jak samo jego wykonanie. Powinno bowiem 
uwzględniać nie tylko zdobytą wiedzę, ale i nabyte umiejętności. Musi odbywać się etapami (tak jak 
przygotowanie projektu) i brać pod uwagę ostateczny wynik pracy, który może mieć formę złożoną. W 
wypadku projektów wykonywanych w grupach czynnikiem komplikującym jest konieczność ocenienia 
nie tylko całego zespołu, ale i jego poszczególnych członków. 
 
    Praca ze źródłem 
Metoda ta jest powszechnie stosowana w trakcie kształcenia historycznego i stanowi podstawowy element 
warsztatu dydaktycznego nauczyciela. Jej celem jest uświadomienie uczniom różnorodności źródeł 
historycznych oraz ich znaczenia w poznaniu przeszłości, a także wykształcenie umiejętności krytycznej 
analizy i interpretacji zawartych w nich informacji, wydarzeń, postaci, postaw i przekonań. Praca ze 
źródłem uczy ponadto samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu wiedzy. 
   Nauczyciel często wykorzystujący tę metodę na lekcjach musi pamiętać o starannym doborze tekstów 
źródłowych i dostosowaniu ich stopnia trudności do możliwości percepcyjnych swoich uczniów. Dobór 
tekstów  zależny jest od celu, jaki nauczyciel chce osiągnąć. Omawiane na lekcjach źródła mogą mieć charakter 
ilustracyjny bądź stanowić materiał, z którego uczeń ma czerpać dodatkową wiedzę. Mogą też służyć ocenie 
zjawisk i postaci lub stanowić wprowadzenie do dyskusji czy debaty. 
  Zanim nauczyciel zdecyduje się na pracę z konkretnymi źródłami, powinien zapoznać uczniów z 
różnymi typami źródeł historycznych i ich klasyfikacją, przedstawić przykłady źródeł, wskazać ich cechy 
charakterystyczne i podkreślić różnice między nimi, wreszcie zapoznać uczniów z technikami pracy ze 
źródłami oraz sposobami ich krytycznej analizy. „Tak zwana metoda krytyczna, polegająca na umiejętnym 
badaniu przekazów źródłowych i zawartych w nich informacji, ma istotne znaczenie dla każdego 
człowieka, który pragnie wyrobić sobie własne zdanie na temat otaczającego go świata. Bez poddania 
docierających do niego informacji i opinii określonym zabiegom krytycznym, nie wyłuska z nich prawdy, 

                                                 
12 Opis metody podano za : Europa na co dzień. Podręcznik nauczyciela, Warszawa1997,s.R/IV/51-70 
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będzie ulegać plotce i dezinformacji, zagubi się w natłoku prawd, półprawd i pozorów płynących z coraz 
doskonalszej propagandy"13. 

Analiza źródeł obejmuje ich krytykę zewnętrzną i wewnętrzną. Pierwszą z nich zajmują się głównie nauki 
pomocnicze historii. Krytyka zewnętrzna polega na analizie materialnej strony źródła: jego formy i cech 
zewnętrznych (pisma, zdobień, podpisów itp.). Ustala także pochodzenie źródła, jego autentyczność, stan 
zachowania, miejsce i czas powstania, podłoże społeczne oraz okoliczności towarzyszące. 

Krytyka wewnętrzna polega na poznaniu treści źródła i poddaniu go ocenie z punktu widzenia przydatności 
do naświetlenia badanego problemu. Wskazuje cel wydania źródła oraz określa adresata przekazu. Rozstrzyga, 
czy źródło podaje fakty. Szuka odpowiedzi na pytanie, jaki był stosunek autora do opisywanych wydarzeń 
lub zjawisk. Dochodzi wreszcie ich ewentualnych skutków. 

Etapy pracy ze źródłem14: 
Etap I - określenie, z jakiego rodzaju źródłem uczniowie mają do czynienia. 
• Kiedy źródło powstało i kto jest jego autorem? 
• Kim był autor? 
Jaki jest jego związek z opisywanymi faktami? 
• Czy znał prawdę, mógł i chciał ją przekazać? A jeśli nie, to dlaczego? 
Etap II - odczytanie źródła i jego krytyczna analiza. 
• Co i gdzie znajduje się w tekście? 
• Co z tego wynika? 
• Jaki był tego cel? 
• O czym to świadczy? 
Etap III - porządkowanie uzyskanych informacji i określenie ich przydatności do rozwiązania problemu. 
Etap IV - porównanie informacji pochodzących z analizy źródła historycznego z informacjami w 
podręczniku i w innych źródłach wiedzy historycznej oraz wyciągnięcie wniosków. 

Podczas pracy z tekstem źródłowym musimy pamiętać, aby analizowane materiały były dostępne 
każdemu uczniowi, a wszelkie niejasności językowe, nieznane pojęcia lub niezrozumiałe zwroty - 
wyjaśnione. 
 
 
                                                                                         opracował: Maciej Czerwiński 
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