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WSTĘP 

 

Wiedza i umiejętności zdobywane w procesie kształcenia leżą 

u podstaw rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. W związku z tym, 

gwałtowny postęp technologiczny wymaga zdobywania istotnych 

umiejętności i wiedzy w krótszym czasie, jak również nieustannego rozwijania 

kompetencji. Jest to do zrealizowania jedynie w przypadku zastosowania 

nowego podejścia i metod kształcenia, lepiej odpowiadających potrzebie 

czasów. 

Podstawowa wiedza i umiejętności, na różnym poziomie, stają się 

kluczowym warunkiem włączenia społecznego. Liczne raporty z badań 

potwierdzają, że deficyty wiedzy i umiejętności, w obszarze matematyki i nauk 

ścisłych, skutkują poważnymi problemami w rozwoju osobowym oraz 

przyczyniają się do licznych problemów natury społecznej, takich jak 

ignorancja społeczna, bezrobocie, wykluczenie społeczne, tworzenie 

podziałów, itp. 

To właśnie dlatego edukacja jest tak ważna zarówno dla jednostek jak 

i dla całego społeczeństwa. Kształcenie, zasadniczo odbywa się w szkole, i to 

szkoła, jako instytucja, odpowiada za przekazanie odpowiedniej wiedzy 

i umiejętności uczniom. Potrzebujemy nowej wizji i metod kształcenia, aby 

zapobiec wczesnemu wypadaniu z systemu edukacji. 

Ponadto, zaprezentowana tu metoda uczenia opartego na 

współpracy, opracowana w ramach projektu Erasmus+ jest skutecznym 

narzędziem zwiększania wiedzy i rozwijania praktycznych umiejętności. 
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PROJEKT MATH AND MOTIVATION 

 

Projekt Math & Motivation (M&M), Nr: 2017-1-BG01-КА201-036220 to 

projekt Erasmus+, realizowany w ramach Akcji 2 – Współpraca na rzecz 

innowacji i wymiana dobrych praktyk, KA201 – Partnerstwa strategiczne 

w sektorze edukacji szkolnej. Nad osiągnięciem celów projektu pracują 

partnerzy z siedmiu krajów: Bułgarii, Chorwacji, Włoszech, Polski, Hiszpanii 

i Rumunii, z ośmiu organizacji: Regional Department of Education – Sofia 

(Bułgaria), Know and Can Association (Bułgaria), Strojarska tehnička škola 

(Chorwacja), Istituto Statale E. Montale (Włochy), Danmar Computers LLC 

(Polska), Escola Profissional do Alto (EPRALIMA) (Portugalia) Consultores 

Instalofi Levante Sl (Hiszpania), Asociatia pentru Dezvoltare Antreprenoriala, 

Pregatire Profesionala si Transfer Tehnologic (ADAPT) (Rumunia). 

Projekt M&M jest odpowiedzią na znany w Europie problem dotyczący 

problemów z nauką, prowadzących do problemów w szkole i wczesnego 

wypadania z systemu edukacji. Pozostałe potencjalne konsekwencje tego 

procesu to wysoki poziom bezrobocia, ubóstwo, wykluczenie i segregacja 

społeczna. Projekt M&M zakłada, że opracowanie nowych, uzupełniających 

metod nauczania, poprawi wyniki uczniów w Europie, zredukuje poziom 

przedwczesnego kończenia kształcenia, oraz zwiększy poziom podstawowych 

umiejętności obywateli. 

Podstawowy cel projektu M&M zostanie osiągnięty poprzez: 

• Zastosowanie wypracowanej metody nauczania kooperatywnego 

oraz wspierających ją e-Narzędzi, które będą pełnić rolę 

środowiska online dla nauczycieli, będą wykorzystywane przez 
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uczniów, zmotywowanych do rozwoju swoich umiejętności, oraz 

będą wspierały nowoczesne podejście do nauczania; 

• Opracowanie i przetestowanie programu nauczania opartego na 

Metodzie Kooperatywnej, który przyczyni się do wzrostu 

umiejętności i wiedzy w zakresie nauk ścisłych; 

• Przygotowanie Zestawu narzędzi dla nauczycieli, który będzie 

zawierał wskazówki metodyczne i pomoże im odpowiednio 

wykorzystać wypracowaną metodę, oraz przedstawi pozostałe, 

innowacyjne metody zwiększające zaangażowanie i motywację 

uczniów. Zestaw będzie również zawierał program nauczania, 

mający na celu rozwój umiejętności ścisłych, które będą 

testowane, podczas szkoleń w każdym z krajów partnerskich. 

 

METODA KOOPERATYWNA W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW 

ŚCISŁYCH. DO CZEGO POTRZEBNA JEST NOWA METODA? 

 

Nauczanie matematyki i przedmiotów ścisłych to wymagający 

i skomplikowany proces. Nauczyciele posiadają odpowiednią wiedzę i ciągle 

zwiększają swoje kompetencje. Jest to kwestia kluczowa, ale nie jest to jedyny 

warunek osiągnięcia sukcesu w procesie uczenia się i nauczania. Zdobycie 

podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych może być prostsze, kiedy 

matematyka i nauki ścisłe są powiązane z innymi obszarami wiedzy. 

W związku z tym, dochodzimy do procesu, który musi być odpowiednio 

zrównoważony, na licznych poziomach: zawodowym, metodycznym, 

naukowym, pedagogicznym i psychologicznym. 

Harmonia jest wyzwaniem w przypadku nauczania matematyki 

i przedmiotów ścisłych, więc pojawiające się pomyłki i problemy różnego 
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typu, wpływają na jakość nauczania. W rezultacie, osiągnięcie 

podstawowych celów w nauczaniu matematyki i przedmiotów ścisłych, czyli 

zachęcenie uczniów do samodzielnej pracy i badań, rozwinięcie umiejętności 

rozwiązywania problemów, oraz zwiększenie kreatywności, okazuje się być 

istotnym wyzwaniem w obszarze edukacji. 

Obecnie stosowana metodyka nauczania matematyki, dostarcza 

licznych sposobów poradzenia sobie z tym problemem. Nauczyciele potrafią 

znaleźć odpowiednie sposoby w obszarze nauki i badań. Podstawowe zasady 

dydaktyki to fundamenty, na których opiera się proces nauczania. Nazwa 

każdej zasady odzwierciedla jej charakterystykę, dobrze znaną nauczycielom 

przedmiotów ścisłych. W konsekwencji, każdy nauczyciel przedmiotu ścisłego 

powinien, nie tylko przekazać uczniom odpowiednią wiedzę, ale również 

ukształtować w nich określony sposób myślenia, pomóc im odkryć ciekawą 

stronę nauki. Nauka matematyki i przedmiotów ścisłych musi być podstawą 

do dalszego rozwoju kompetencji uczniów, w tym obszarze. 

Jest powszechnie przyjęte, że wiedza i umiejętności z zakresu 

matematyki i przedmiotów ścisłych są kluczowe dla wszystkich – dorosłych, 

dzieci, studentów, ludzi sukcesu i tych nie w pełni wykorzystujących swoje 

możliwości, absolwentów uczelni i tych słabo wykształconych. Matematyka 

jest podstawą wszystkich nauk. Badania pokazują, że żyjemy obecnie 

w bardzo skomplikowanym świecie, gdzie jednak bardzo przydają się 

podstawowe umiejętności, takie jak liczenie. Działania na liczbach przydają 

się w radzeniu sobie z finansami osobistymi, przetwarzaniu danych, w pracy 

czy w relacjach międzyludzkich. 

Podstawowa wiedza i umiejętności wymagane w matematyce 

i przedmiotach ścisłych znajdują uzasadnienie w głównym celu nauki tych 

przedmiotów, którym jest przygotowanie uczniów do: 
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• Rozwiązywania problemów; 

• Komunikacji i logicznego myślenia. 

 

1. Związek pomiędzy przedmiotami ścisłymi i ich praktycznym 

zastosowaniem; 

2. Znajomość podstaw matematyki i przedmiotów ścisłych; 

3. Zrozumienie i ewaluacja przedmiotów ścisłych i matematyki; 

4. Podejmowanie racjonalnych decyzji. 

 

Większość z tych celów bezpośrednio odnosi się do ogólnej wiedzy 

i umiejętności życiowych, które powinna posiadać każda osoba dorosła, 

a przez to może je przekazać innym, niezależnie od zdolności i inteligencji. 

Dlatego też, bezwzględnie zachęcamy do uczenia się matematyki i innych 

przedmiotów ścisłych. 

Metoda kooperatywna jest połączeniem uznanych metod, takich jak 

samodzielne/partnerskie uczenie się, wykorzystanie elementów grywalizacji, 

czy nauczanie odwrócone, w jedną metodę, która zwiększa zaangażowanie 

i motywację. 

Metoda kooperatywna umożliwi uczniom łatwiejsze opanowanie 

skomplikowanych zagadnień, wzrost motywacji i lepszą atmosferę nauki. 

Metoda obejmuje ocenę uczniów, podczas kiedy samodzielnie rozwiązują 

problemy, gdzie nauczyciel odgrywa rolę moderatora (lub mediatora) 

w procesie nauczania, ułatwiając uczniom samodzielne zrozumienie tematu, 

zamiast przekazywania im wiedzy w formie wykładu. Podejście to stymuluje 

aktywne uczestnictwo i kreatywność, również wśród uczniów, którzy nie są 

zbyt zainteresowani nauką i nie przejawiali wcześniej większego 

zainteresowania. 
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Vygotsky (1978) [1], podaje, że uczniowie wykazują wyższy poziom 

intelektu, kiedy pracują w grupach, w stosunku do pracy samodzielnej. 

Zróżnicowanie grupy, pod względem wiedzy i umiejętności, pozytywnie 

przyczynia się do procesu uczenia się i nauczania. Nawiązując do tego 

podejścia, Bruner (1985) [2] przekonuje, że metody nauczania opartego na 

współpracy usprawniają umiejętności i strategie rozwiązywania problemów, 

ponieważ uczniowie doświadczają różnych interpretacji danej sytuacji. 

 

CZYM JEST METODA KOOPERATYWNA? 

  

Metoda Kooperatywna to metoda opracowana przez partnerów 

projektu. Metoda ta obejmuje i łączy w jedno kilka istniejących już metod, 

o potwierdzonej skuteczności. Trzy najważniejsze metody, na których bazuje 

to: samodzielne/partnerskie uczenie się, elementy grywalizacji oraz 

nauczanie odwrócone, połączone w jedno, co skutkuje zwiększeniem 

zaangażowania i motywacji uczniów. Wykorzystując tą metodę, uczniowie 

łatwiej opanują skomplikowane tematy, motywacja wzrośnie, a atmosfera 

w klasie się poprawi. 

Metody samodzielnego/partnerskiego uczenia się. “Peer learning” nie 

jest pojedynczą, jednolitą strategią edukacyjną. Obejmuje ona szeroki 

wachlarz działań. [3] Obejmuje to zarówno tradycyjny model nadzorowania 

przebiegu nauki, w którym to jeden uczeń prowadzi drugiego, jak i bardziej 

innowacyjne podejście do nauki, w którym to uczniowie z jednego roku 

tworzą partnerstwa i pomagają sobie wzajemnie, w kwestii zrozumienia treści 

i wyjaśnienia wszelkich nieścisłości. Pozostałe modele obejmują panele 

dyskusyjne, grupy badawcze, patronowanie (system koleżeński) lub 

doradztwo, program oceny rówieśniczej, wspólne projekty lub warsztaty, 

spotkania kaskadowe, mentoring podczas pracy i zadań grupowych. 
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Partnerskie uczenie się powinno przynosić korzyść wszystkim zaangażowanym 

stronom, i obejmować dzielenie się wiedzą, pomysłami i doświadczeniami 

pomiędzy wszystkimi uczestnikami. Można to opisać jako sposób na wyjście 

od niezależnego do współzależnego i wzajemnego uczenia się. [4]. 

Elementy grywalizacji. Grywalizacja odnosi się do zastosowania 

elementów typowych dla gier w zadaniach nie będących grą, i wykorzystuje 

się ją w wielu różnych kontekstach, wliczając w to edukację [5]. Różne 

elementy zostały wykorzystane w grywalizacji dla zwiększenia zaangażowania 

uczestnika. Jako przykłady tych elementów można podać punkty, odznaki, 

tablicę wyników i historię wydarzeń [6]. Instytucje edukacyjne są 

zainteresowane wykorzystaniem grywalizacji w edukacji, gdzie edukatorzy 

tworzą środowiska nauki oparte na elementach znanych z gier, aby zwiększyć 

zaangażowanie ucznia i poprawić jego wyniki w nauce [7-9]. Uwzględniając 

potencjał tego podejścia, jesteśmy zainteresowani zidentyfikowaniem tych 

elementów gier, które można wykorzystać w edukacji, jak również ich 

wpływem na rezultaty nauczania. W związku z tym, w niniejszej publikacji, 

dokonamy przeglądu literatury dotyczącej tematu grywalizacji i przedstawimy 

swoje spostrzeżenia i wnioski. 

Nauczanie odwrócone. Nauczanie odwrócone jest narzędziem 

dydaktycznym, w którym instrukcje i materiały są przekazywane bezpośrednio 

uczniom, a następnie omawiane w grupie, która ze względu na wstępną 

znajomość tematu, staje się grupą bardziej dynamiczną, kreatywnie stosującą 

przyswojone wcześniej pojęcia, a nauczyciel pełni tu tylko rolę mentora. 

Pomysł odwróconej klasy został zaprezentowany przez Bergmann i Sams 

(2012). Nagrywali oni swoje wykłady i udostępniali je studentom, tak aby 

mogli się z nimi lepiej zapoznać. Przyjmując tą strategię, osiągnięto znaczną 

poprawę wyników, co zainspirowało pomysłodawców do dalszego rozwijania 

metody (np. poprzez wysyłanie instrukcji w postaci materiałów wideo) przed 

zajęciami. W ten sposób, studenci mogli odpowiednio wcześniej, 
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merytorycznie przygotować się do zajęć oglądając filmiki. W konsekwencji, 

podczas zajęć, więcej czasu można było poświęcić na zadania praktyczne 

czy dyskusję, umożliwiając rozwianie wszelkich niepewności, wyjaśnienie 

błędnych założeń, czy zaangażowanie uczniów w bardziej dogłębną analizę 

tematu [10]. 

Metoda kooperatywna obejmuje również sprawdzanie postępów 

uczniów, podczas gdy rozwiązują problem, samodzielnie lub z małym 

zaangażowaniem nauczyciela, który jest w tym przypadku mediatorem (lub 

wybranego przez niego ucznia), pomagającym uczniom znaleźć właściwe 

rozwiązanie, a nie wykładowcą, który tylko przekazuje posiadaną wiedzę. 

Podejście to pobudza do aktywnego udziału i kreatywności, również uczniów 

którzy nie są zwykle zbyt aktywni i zainteresowani. 

 

IDENTYFIKACJA BENEFICJENTÓW 

 

Następujące elementy muszą zostać sprawdzone jeśli zamierzamy 

wykorzystać metodę kooperatywną w planowaniu procesu nauczania: 

• Uczniowie i studenci, którzy mają problemy w szybkim przyswajaniu 

określonej wiedzy i umiejętności; 

• Obecny poziom przygotowania w zakresie przedmiotów ścisłych 

i matematyki; 

• Indywidualne potrzeby dotyczące socjalizacji; 

• Potrzebny jest argument i dowód potwierdzający, że istnieje 

powiązanie pomiędzy zawartością gry czy konkretnego ćwiczenia 

a realnymi potrzebami uczniów; 

• Wdrożenie tych elementów wymaga pomocy nauczyciela. 
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IDENTYFIKACJA POTRZEB 

 

Główną grupą docelową są studenci z problemami z nauką 

matematyki i przedmiotów ścisłych. Warto zastanowić się nad problemami, 

które można by rozwiązać dzięki zastosowaniu tej metody. Oto kilka 

czynników, które definiują ewentualne problemy z nauką: 

• Czynnik językowy. Problemy językowe są szczególnie widoczne 

w procesie nauczania matematyki i przedmiotów ścisłych, kiedy 

uczniowie mają problem z wykorzystaniem właściwych terminów, 

definicji czy symboli, istotnych dla danego zagadnienia, kiedy nie 

potrafią zaprezentować pojęć matematycznych/ścisłych, lub nie 

rozumieją wyjaśnień. Mają problemy w zrozumieniu formalnego 

języka nauki. 

• Czynniki kognitywne. Mogą  być związane z percepcją, pamięcią, 

uwagą. Lub myśleniem. 

• Czynniki metakognitywne. Czynniki metakognitywne powiązane są 

ze świadomością umiejętności, strategii, źródeł potrzebnych do 

ukończenia zadania, jak również z odpowiednim wykorzystaniem 

mechanizmów autoregulacyjnych. Uczniowie, którzy przejawiają 

problemy metakognitywne, doświadczają trudności kiedy musza 

wybrać i zastosować efektywne strategie nauczania. Gry mogą być 

rozwiązaniem dla tego typu trudności. 

• Czynnik kinestetyczny. Czynniki kinestetyczne obejmują 

zapamiętanie symbolu, któremu towarzyszą dodatkowe informacje 

(pamięć wzrokowa i kinestetyczna). Zawiera również element 

postrzegania wzrokowego i przeniesienia (kopiowanie). Wskaźniki 

takich problemów łatwo jest rozpoznać: źle uformowane symbole, 



Metoda M&M 
• • • 

 
11 

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie 
poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w 

niej zawartyc 

niewłaściwa przestrzeń pomiędzy literami i słowami, poświęcanie 

większej ilości czasu na zadania, unikanie form pisanych. 

• Czynniki społeczne i emocjonalne. Obejmują wiele elementów, 

wliczając relacje z osobami dorosłymi, współpracę, samoocenę, 

itp. Gry pomagają nauczycielom w walce z tymi problemami. 

• Przyzwyczajenia związane z uczeniem się . Przyzwyczajenia te 

odnoszą się do sposobu, w jaki osoby postrzegają i uczestniczą 

w procesie uczenia się, ich samodyscyplinę i motywację, ustalanie 

celów, zaangażowanie w naukę i podejmowanie wyzwań. 

• Dotychczasowe doświadczenia. W przypadku uprzednich, 

negatywnych doświadczeń, uczeń nie chce być zaangażowany 

w proces nauczania. Gry mogą pomóc w rozwiązaniu tego 

problemu. 

 

CELE NAUCZANIA I ROZWIJANE KOMPETENCJE 

 

Metoda kooperatywna w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, 

w procesie nauczania, nie jest metodą docelową, a jedynie wspomagającą 

wykorzystanie innych efektywnych metod nauczania. O ile odpowiednio 

zastosowana, odbywa ważną role w kształtowaniu charakteru ucznia, 

w kontekście rozwoju emocjonalnego i behawioralnego. 

• Metoda kooperatywna oznacza radość, satysfakcję i pewność 

siebie. Studenci uczą się zarządzania i przejmowania inicjatywy. 

Jest to ważne zadanie, realizowane samodzielnie, bez większych 

ograniczeń czy zaleceń, i co najważniejsze jest odbierane jako 

konieczne, ale nie jako narzucone z zewnątrz. 
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• Kooperatywna metoda nauki pomaga usprawnić komunikację 

zarówno pomiędzy nauczycielami jak i uczniami. Przyspiesza 

ogólny rozwój osobowy, wspomaga niezależne myślenie, rozwija 

kreatywność i kształtuje umiejętności organizacyjne. 

• Metoda kooperatywna opiera się na podejściu nakierowanym na 

ucznia, jako aktywną stronę procesu, zwiększa jakość zdobywanej 

wiedzy, umiejętności i kompetencji; pomaga rozwinąć niezależne 

myślenie i kreatywność; promuje pozytywne podejście do 

zdobywania wiedzy; zachęca zarówno do konkurencji jak 

i współpracy; rozwija umiejętność samokontroli i samooceny; uczy 

pracy w zespole; studenci uczą się odpowiedzialności, szacunku 

do innych, oraz dowartościowania swoich partnerów. 

 

CHARAKTER METODY KOOPERATYWNEJ 

 

Pojęcie metody kooperatywnej (grupowanie i łączenie w pary 

uczniów, dla osiągnięcia założonych celów nauczania) zostało gruntownie 

przebadane i wypromowane w literaturze naukowej. “Kooperatywne uczenie 

się” odnosi się do sposobu przekazywania instrukcji, w którym to uczniowie, na 

różnych poziomach, pracują wspólnie w małych grupach, aby osiągnąć 

wspólny cel. Uczniowie wspólnie odpowiadają za rezultat nauki i opanowanie 

materiału. W związku z tym, sukces jednego ucznia pomaga w osiągnięciu 

sukcesu pozostałym. 

Zwolennicy metody kooperatywnej twierdzą, że aktywna wymiana 

poglądów, w małych grupach, nie tylko zwiększa zainteresowanie tematem, 

ale również promuje samodzielne myślenie. Według Johnson i Johnson (1986) 

[11], istnieją silne dowody na to że uczniowie pracujący w zespołach pracują 

na wyższym poziomie intelektualnym i dłużej pamiętają przyswojone 
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informacje, w porównaniu do uczniów, którzy pracują sami. Wspólna nauka 

daje uczniom możliwość uczestnictwa w dyskusji, wzięcia odpowiedzialności 

za swoje wyniki, a w związku z tym promuje bardziej samodzielne myślenie. 

[12] 

Postęp w technologii oraz zmiany w strukturze organizacyjnej 

spowodowały zwiększony nacisk na pracę w zespole. Pracownicy powinni 

myśleć samodzielnie, rozwiązywać problemy i podejmować wspólne decyzje. 

Tak więc, rozwój umiejętności krytycznego myślenia poprzez kooperatywne 

uczenie się, jest jednym z podstawowych celów nauczania opartego na 

technologii. Niniejsza analiza służy przebadaniu skuteczności metody 

kooperatywnej w odniesieniu do wyników nauczania studentów uczelni 

wyższych. 

Przedstawiona tu metoda jest odpowiedzią na kwestie opisane 

w punkcie 2.1.: 

• Rozwiązywanie problemów; 

• Komunikacja i logiczne myślenie; 

• Relacje pomiędzy matematyką a jej praktycznym 

zastosowaniem; 

• Wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę  matematyczną; 

• Zrozumienie znaczenia podstawowych umiejętności 

matematycznych; 

• Podejmowanie świadomych decyzji. 

 

Aby nauczanie kooperatywne było skuteczne, nauczyciel musi 

postrzegać je jako proces rozwoju i zwiększania zdolności uczniów do nauki. 

Zadaniem nauczyciela nie jest przekazać wiedzę, ale być moderatorem 

procesu nauczania. Oznacza to projektowanie i nadzór nad procesem 
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uczenia się oraz stymulowanie myślenia poprzez rozwiązywanie realnych 

problemów. 

 

OGÓLNY OPIS PROCESU NAUCZANIA METODĄ 

KOOPERATYWNĄ 

 

Kooperatywne podejście wymaga współpracy w grupie i dzielenia się 

wiedzą i pomysłami dla osiągnięcia celu. Temat może dotyczyć nowego 

zagadnienia lub obszaru, w którym występują określone braki wiedzy. 

Podstawowy format skupia uwagę uczestników na określonym obszarze, który 

wymaga usprawnienia poprzez częstą ocenę. 

Uczniowie dostają test powiązany z tematem, którego się obecnie 

uczą, z którym mają problem, lub jest to losowo wybrane zadanie. Grupą 

może być pojedyncza klasa lub kilka klas. Na schemacie, grupa ta 

oznaczona jest symbolem ‘A’. Podstawowy schemat zastosowania metody 

kooperatywnej to: 
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Test  

Test  

 

PREZENTACJA 
WSPÓLNEGO POMYSŁU 
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1. Przetestowanie wiedzy i umiejętności grupy na dany temat. Test ma 

charakter formalny i zawiera podstawowe pytania dotyczące 

tematu (Na schemacie- Kształt- Test). Może zawierać kilka prostych 

pytań oceniających wiedzę i umiejętności ucznia. Test powinien być 

prosty w ocenie, za pomocą mierzalnych kryteriów, 

korespondujących z wybranym pytaniem czy zadaniem. Następnie, 

uczniowie są oceniani na podstawie swoich wyników. Test wykonuje 

się z wyprzedzeniem, na etapie przygotowania do zadania. Przed 

rozpoczęciem zadania, nauczyciel powinien również znać 

umiejętności pracy w grupie poszczególnych uczniów, na podstawie 

przeprowadzonych testów psychologicznych. 

2. Formowanie grup. W zależności od liczby uczniów z grupy ‘A’ i ich 

wyników, zostają oni podzieleni na grupy (na schemacie – grupa C1, 

C2, C3…). Zwykle powinny to być dwie, albo trzy grupy. Najwyżej 

ocenieni uczniowie czy studenci (na schemacie- grupy B1, B2, B3…) 

w zależności od ilości grup, to tak zwani liderzy, czyli uczniowie 

najbardziej kompetentni w wybranym obszarze. Możliwe jest, żeby 

w grupie był więcej niż jeden lider (na schemacie- grupa B1, B2, 

B3…). Ważne jest aby uczniowie nie wiedzieli kto jest liderem. 

W zależności od konspektu lekcji, uczniów tych można nazwać także 

opiekunami. Na przykład, jeśli zadanie dotyczy matematyki, 

a tematem lekcji są “Wskaźniki i procenty”, i praca ma 

koncentrować się na tematach oprocentowania, zysków, itp., lider 

grupy może być prezesem banku a pozostali członkowie jego 

pracownikami. Nauczyciel zarządza grupą, określając role lidera 

i pozostałych uczestników, w każdej z grup. Więcej możliwości 

prezentujemy w opisie aktywności bazujących na  metodzie nauki 

partnerskiej “peer learning”. Wybór właściwej metody zależy od 

charakteru zadania. 
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3. Na etapie przygotowań nauczyciel wspiera liderów grupy dając im 

szczegółowe wytyczne, odpowiednie materiały dydaktyczne oraz 

konspekt lekcji. 

4. Zdarzają się lekcje, których czas realizacji jest dłuższy niż ich 

ustawowy czas trwania. W takim przypadku, lekcje można podzielić 

na części, zgodnie z ilością grup, i odpowiednie części mogą zostać 

przypisane poszczególnym grupom. Każda z grup bada przekazany 

jej temat, wykonuje powierzone zadania. Na etapie “Prezentacja 

wspólnego pomysłu” (Zobacz schemat) osoba wybrana przez 

grupę, prezentuje wybrany temat lub zadanie. 

5. W odniesieniu do każdego z zadań, nauczyciel powinien zapewnić 

przestrzeganie następujących zasad: jest to praca w grupach, grupy 

zarządzane są przez ich przedstawicieli, aby zwiększyć kreatywność, 

uczniowie nie mogą tylko obserwować – każdy powinien aktywnie 

uczestniczyć w zadaniu. 

6. Główna część zadania. Po uformowaniu grupy, jej lider zarządza 

pracą grupy pod nadzorem nauczyciela. Zgodnie z modelem ‘peer 

learning’ uczniowie z zaległościami, uczą się, ćwiczą, i zdobywają 

wiedzę i umiejętności, zgodnie z celami wyznaczonymi 

w konspekcie. Dzięki zastosowaniu elementów grywalizacji, 

uczniowie uczą się w sposób naturalny, motywują się nawzajem, itp. 

A dzięki podejściu klasy odwróconej, wstępna nauka odbywa się 

indywidualnie, a w rezultacie późniejsza praca w grupach jest 

bardziej dynamiczna. Na koniec zadania zespół powinien 

przedstawić wspólne rozwiązanie problemu. Rolą nauczyciela jest 

wspierać studentów oraz prowokować ich do dyskusji i analizy 

zaproponowanego rozwiązania. 

7. Po zakończeniu zadania nauczyciel przeprowadza test aby 

zdiagnozować wspólny wysiłek członków zespołu. Test pokazuje 
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poziom wiedzy i umiejętności zdobytych przez zespół. Jeśli 75% 

uczniów zaliczy test, metoda uznawana jest za skuteczną. Ważne 

jest również odpowiednie wynagrodzenie liderów zespołu za ich 

wysiłek. 

8. Optymalny czas poświęcony na każdy etap procesu. Podczas gdy 

czas trwania zajęć jak i czas poświęcony na poszczególne tematy 

może się różnić, czas trwania aktywności podawany jest 

w procentach: 

• Wstępny test wiedzy z tematu to około 10%; 

• Nauczyciel tworzy zespoły i definiuje role– 10%; 

• Zespoły pracują nad problemem– 40%; 

• Zespoły prezentują swoje rozwiązania i odbywa się dyskusja– 30%; 

• Nauczyciel sprawdza końcowy poziom wiedzy dotyczącej 

tematu– 10%. 

 

Zgodnie z tym harmonogramem, lekcja trwająca 60 minut dzieli się na 

następujące etapy: 

• Wstępny test wiedzy z tematu – 6 minut (10%); 

• Nauczyciel tworzy zespoły i definiuje role – 6 minut (10%); 

• Zespoły pracują nad problemem – 24 minut (40%); 

• Zespoły prezentują swoje rozwiązania i odbywa się dyskusja – 18 

minut (30%); 

• Nauczyciel sprawdza końcowy poziom wiedzy dotyczącej 

tematu (10%). 
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NARZĘDZIA I METODY 

 

Metoda kooperatywna obejmuje zalecane, efektywne techniki 

i podejście mające na celu: 

• Wzbudzenie zainteresowania i zachęcenie do podjęcia inicjatywy. 

Poprzez zaangażowanie uczniów w ten proces oczekuje się 

zwiększenia motywacji i krytycznego myślenia. 

• Wykorzystaj zalety metody kooperatywnej aby „przekonać” ucznia 

do aktywnego i opartego na eksperymentach uczenia się. 

• Interakcja w ramach metody kooperatywnej zwiększa zrozumienie 

tematu, pojęć i procesów. 

• Socjalizacja uczestników opiera się na elemencie rywalizacji. 

Metoda kooperatywna jest w pewnym sensie częścią naszego 

codziennego życia. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób 

słabiej wykształconych, ponieważ ich problemy mogą wynikać 

z braku odpowiednich umiejętności społecznych, ważnych 

w określonych sytuacjach. W większości problemów z matematyką 

występują elementy łączące naukę z realnym życiem.  

• Tworzymy radosne i pogodne środowisko w klasie. Element zabawy 

jest pożądany w procesie nauki. 

• Celem aktywności (struktura, zasady, sprzęt, rozwiązywanie 

problemów, itp.) jest rozwój określonej metody nauczania. Elementy 

składowe działania mogą zostać wykorzystane do rozwiązania 

problemów oraz wypracowanie pomysłów w wyniku krytycznego 

myślenia.  
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• Charakterystycznym elementem tej metody jest unikanie nacisku 

podczas tworzenia procesu nauki oraz aktywizacja mocy 

umysłowych, wynikające z podstawowego założenia każdej gry- 

zabawy i rozrywki. Pozostałe zalety wykorzystania gier to lepsza 

socjalizacja, nauka i komunikacja. 

Wykorzystanie gier podczas różnych aktywności w procesie nauki 

uwalnia również fantazję i wyobraźnię. Każda gra, wewnątrz lub poza 

formalnymi ramami kształcenia, posiada cel dydaktyczny, edukacyjny 

i psychologiczny. 

Jeśli odpowiednio włączone w proces nauczania, gry odgrywają 

kluczową rolę w formowaniu charakteru ucznia, nie tylko w wymiarze 

kognitywnym, ale również emocjonalnym i behawioralnym. Gry przynoszą 

radość, satysfakcję i pewność siebie. Uczniowie zdobywają umiejętność 

zarządzania procesem nauczania i podejmowania inicjatywy. Jest to 

aktywność wolna od wewnętrznych ograniczeń i co najważniejsze 

postrzegana jest jako konieczna, mimo tego, że nie jest narzucona. 

Odgrywanie ról (pozycja lidera, pozycja członka zespołu) oznacza że 

uczniowie przyjmują rolę innych osób i zachowują się jak inni, 

w problematycznych sytuacjach. Odgrywanie ról to doskonała strategia 

umożliwiająca przećwiczenie umiejętności, zdobycie doświadczenia 

odnośnie zachowań innych; zwiększenie empatii w stosunku do innych osób 

oraz tolerancji wobec ich poglądów, jak również lepsze zrozumienie własnych 

uczuć. 

Poprzez wzajemne uczenie się, uczniowie są gotowi i zmotywowani do 

zaangażowania się w zadania formalne i nieformalne wspólnie z innymi 

uczniami w ich wieku (o podobnym poziomie i zainteresowaniach) na 

określony czas, koncentrując się na rozwoju i zmianie podejścia, przekonań 

i umiejętności, w sferze praw człowieka i dyskryminacji. 
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Rola osób dorosłych w tym procesie polega na zidentyfikowaniu 

prawdziwych liderów w grupach rówieśników, wyszkolenie ich i zapewnienie 

odpowiednich warunków do wdrożenia programu. Podczas drugiego etapu, 

rola dorosłych jest bardziej pasywna, spełniają tu funkcję facylitatora. 

Jakakolwiek próba przejęcia kontroli pozbawi uznania nauczyciela w oczach 

jego podopiecznych. Zaufanie i nienarzucająca się pomoc ze strony 

dorosłego to kluczowe elementy udanego projektu. 

Gra jako element danego zadania to, dla dzieci,  najciekawsza część 

tego zadania, oraz najbardziej motywujący aspekt procesu kształcenia. 

Oznacza to, że uczniowie uczą się podczas zabawy. Tematyka, wraz 

z przykładami różnych rodzajów zachowań stanowi podstawę takiego 

podejścia. Metoda ta zapewnia również autonomię ucznia. 

Aby uczenie kooperatywne było skuteczne, instruktor powinien 

postrzegać nauczanie jako proces rozwijania i zwiększania umiejętności 

uczenia się. Rolą lidera nie jest proste przekazanie informacji, ale bycie 

moderatorem w procesie nauki. Oznacza to projektowanie i prowadzenie 

odpowiednich doświadczeń edukacyjnych oraz stymulowanie myślenia 

poprzez rozwiązywanie realnych problemów. 

Przyszłe badania w tym zakresie powinny skupić się na strukturze 

grupy: heterogeniczna versus homogeniczna, rozmiar grupy i dobór jej 

członków, model wzajemnego uczenia się, zakres interwencji nauczyciela 

w procesie wzajemnego uczenia się, różnice w preferencjach dotyczących 

wzajemnego uczenia się związane z płcią czy pochodzeniem etnicznym, oraz 

różnice pod kątem stylów uczenia się. Również analiza psychologiczna 

dyskusji w grupie może pomóc w ujawnieniu ważnych informacji i lepszym 

zrozumieniu całego procesu. 
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