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P
rzyszły nauczyciel podczas 
studiów nie jest w pełni przy-
gotowywany do pełnienia 

swojej roli. To  dość zrozumiałe, bo 
jak  w  ciągu kilku lat i  w  ograniczo-
nym kontakcie ze szkołą ma się przy-
gotować do wszystkich czekających 
go wyzwań. Nauczycielem stajemy 
się przez całe życie. Wielu z nas pra-
cuje nad swoim warsztatem indywi-
dualnie, korzystając z literatury, szko-
leń i własnego doświadczenia. Jest to 
trudna droga, więc część nauczycieli 
rezygnuje z  rozwoju, zatrzymując się 
na poziomie narzekania na system 
i uczniów.

W szkole brakuje rozmów o na-
uczaniu, przez co wielu nauczy-
cieli pracuje samotnie, a  część 
wręcz obawia się pokazania swoje-
go warsztatu czy dyskutowania na 
jego temat. Czynnikiem utrudnia-
jącym jest różny stosunek nauczy-
cieli do swojej pracy: jedni skupia-
ją się na szukaniu trudności na ze-
wnątrz, drugim trudno mówić 
o własnych porażkach, jeszcze inni 
są z natury niechętni do rozmów.

Gdy wiele lat temu zaczyna-
łam pracę w szkole i miałam trudnoś-
ci z pewną klasą, przyszłam do poko-
ju nauczycielskiego i poprosiłam o ra-
dę. Nauczyciele (skądinąd mi życzli-
wi) odparli: A my nie mamy z tą klasą 
kłopotu. To częsta reakcja na proble-
my innego nauczyciela, która niestety 
odbiera chęć rozmowy i dzielenia się 
problemami.

Kultura współpracy

Inną sprawą wymagającą współpracy 
grona pedagogicznego jest podejmo-
wanie wyzwań i  zmian w  nauczaniu. 
Jeśli obejmują one większą część na-
uczycieli, przynoszą większe korzyś-
ci dla uczniów. Jednak nie wszyscy 

przejawiają chęć podjęcia ryzyka zmia-
ny, szczególnie inicjowanej przez inne-
go nauczyciela.

Dlatego wyzwania powinny być 
dyskutowane, a  decyzje o  zmianach 
podejmowane świadomie i wspólnie. 
Do tego potrzebna jest kultura współ-
pracy. Często nie widzimy korzyś-
ci ze wspólnego działania, a przecież 
zmniejsza ono ryzyko porażki, gdyż 
jest podejmowane, realizowane i mo-
nitorowane przez kilka osób. W gru-
pie można też liczyć na wzajemną 
pomoc.

Warunkiem niezbędnym efektyw-
nego działania jest poczucie bezpie-
czeństwa. Jeśli w  grono pedagogicz-
ne wkrada się rywalizacja o to, kto jest 
lepszym nauczycielem, nie ma atmos-
fery do współpracy. Wiele zależy od 
dyrektora, który np. systemem nagra-
dzania może taką rywalizację stymu-
lować.

Dobrze, gdy dyrektor wspiera ini-
cjatywę rozmów o nauczaniu, ale nie 
zobowiązuje nikogo do uczestnictwa 
w nich. Nauczyciele powinni czuć się 
komfortowo na takich spotkaniach. 
Mieć możliwość wyrażania opinii 
– również odmiennych – niezależnie 
od wykładanego przedmiotu, stażu 
pracy i pozycji w szkole. Duża w tym 

rola prowadzącego spotkanie, dlatego 
najlepiej, gdy jest nim cieszący się za-
ufaniem nauczyciel, a nie osoba z ze-
wnątrz, przy której trudno o  uzys-
kanie atmosfery szczerości i  bezpie-
czeństwa.

Wsparcie i zaufanie

We wspólnych rozmowach warto 
rozpoznać, kogo na co stać. Tak jak 
w przypadku uczniów, nauczyciele też 
mają swoje „strefy najbliższego roz-
woju” (termin wprowadzony przez 

Lwa Wygotskiego). Podejmowane 
wyzwanie musi trafi ać w taką stre-
fę każdego z członków grupy. Jeśli 
wyzwanie jest zbyt łatwe, nie jest 
uczące, a jeśli zbyt trudne – skaza-
ne na niepowodzenie. Zadanie po-
winno być na granicy strefy kom-
fortu nauczycieli, wtedy jest wy-
zwaniem, a nie tylko działaniem.

Kolejna ważna rzecz to wzajem-
ne wsparcie w  grupie i  od dyrek-
cji szkoły. Buduje się je na zaufa-
niu, dlatego ufajmy sobie nawza-
jem, a  jako dyrektorzy –  naszym 
nauczycielom. Pokazujmy, że  spo-

łeczeństwo też może mieć do nas za-
ufanie.

I jeszcze jedna ważna uwaga. To, 
że  współpracujemy oraz wspólnie 
podejmujemy wyzwanie, jest wyjąt-
kowe i  godne docenienia. Dlatego 
bez względu na efekty naszych dzia-
łań świętujmy, celebrujmy samo ich 
podjęcie. Cieszmy się z tego, co osią-
gnęliśmy, z  czym sobie poradziliśmy 
i jak sobie wzajemnie pomagamy.

 Danuta Sterna

jest nauczycielką 
matematyki, trenerką 

programu Szkoła 
Ucząca Się.

Rozmowy o nauczaniu
W gronach pedagogicznych naszych szkół stanowczo za mało jest 

rozmów o nauczaniu. Tymczasem wymiana doświadczeń, obserwa-

cji oraz wniosków dotyczących tych samych uczniów, tego samego 

środowiska i tych samych warunków może być niezwykle pomocna.
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N
ie możemy zmarnować kolej-
nego ćwierćwiecza na zapra-
szanie i  zachęcanie nauczy-

cieli do  współpracy. Nauczyciele pra-
cują we wzajemnej izolacji. Zamknięci 
w sali lekcyjnej, swoim osobistym tery-
torium, mają niewielki dostęp do po-
mysłów i strategii nauczania wykorzy-
stywanych przez swoich kolegów. Wolą 
być zostawieni sami sobie niż angażo-
wać się we  współpracę z  innymi na-
uczycielami lub dyrektorem. Ich prak-
tyka zawodowa spowita jest zasło-
ną prywatności i  osobistej autonomii 
i nie jest przedmiotem wspólnych dys-
kusji czy analiz – to wniosek z badań 
Johna Goodlada dotyczących eduka-
cji, przytoczony przez Ricka DuFour 
w artykule Współpracuj, ale tylko jeśli 
chcesz (2011). Stwierdzenie to trafnie 
oddaje sytuację w polskich szkołach.

Jednolite standardy

Miarą jakości pracy szkoły nie jest 
skuteczność uczenia się i  nauczania 
w  pojedynczej klasie czy u  wybra-
nego nauczyciela. Jedynie jednoli-
te wysokie standardy pracy wszyst-
kich na każdej lekcji mogą zapewnić 
dzieciom i  młodzieży zrównoważo-
ny rozwój, a  nauczycielom wysoką 
efektywność. Jeśli zasady, wymaga-
nia, sposób przekazywania informa-
cji zwrotnej są za każdym razem in-
ne, to uczniowie przestają widzieć 
ich związek z efektywnością uczenia 
się. Gdy na jednej lekcji nauczyciel 

stawia celujący za przyniesienie pa-
protki, na innej zaś trzeba w tym ce-
lu brać udział w  długoterminowym 
projekcie, nasi podopieczni mają mę-
tlik w głowach, a efektywność ucze-
nia się i nauczania spada.

Działanie jednym frontem, a  tak-
że możliwość skoncentrowania się 
w określonym czasie nad wybranymi 
kompetencjami kluczowymi czy  in-
nymi obszarami uczenia się i naucza-
nia podnoszą efektywność pracy na-
uczycieli. Oczywiście rolą szkoły jest 
kształtowanie wszystkich kompeten-
cji, jednak nie da się tego robić sku-
tecznie w jednym czasie. Najefektyw-
niejsze jest wybranie przez radę peda-
gogiczną na podstawie analizy wyni-
ków nauczania, obserwacji uczniów 
oraz  bieżących potrzeb społeczności 
szkolnej jednej–dwóch kompetencji 
kluczowych i koncentracja na ich roz-
wijaniu na wszystkich przedmiotach.

Dla przykładu, jeśli uznamy, że naj-
istotniejsza dla uczniów naszej szkoły 
jest praca nad porozumiewaniem się 
w języku ojczystym, należy tę umiejęt-
ność rozwijać na wszystkich zajęciach, 
trudno bowiem oczekiwać spektaku-
larnych postępów, jeśli poza lekcjami 
polskiego dzieci i  młodzież będą się 
wypowiadać monosylabami czy zda-
niami nierozwiniętymi.

Współpraca w praktyce

Centrum Edukacji Obywatelskiej 
od wielu lat wprowadza do polskich 

szkół praktyki nauczycielskiej współ-
pracy, których celem jest rozwijanie 
uczenia się i nauczania. Są to m.in.:
 obserwacje koleżeńskie –  nauczy-

ciele w mających do siebie zaufanie 
parach obserwują wzajemnie swoje 
lekcje według wskaźników wybra-
nych przez tego nauczyciela, który 
prowadzi obserwowane zajęcia;

 analiza prac uczniowskich –  nie-
wielkie zespoły nauczycielskie 
analizują prace uczniów powsta-
łe podczas jednej lekcji pod kątem 
realizacji jej celu i jakości zadania 
edukacyjnego;

 rozwijanie lekcji –  nauczyciele 
w  niewielkich zespołach lub pa-
rach opracowują scenariusz za-
jęć i obserwują jego realizację, na-
stępnie wprowadzają modyfi kacje 
i obserwują ich wdrożenie;

 obserwacja wybranych uczniów 
–  ponieważ ani prowadzący lek-
cję, ani obserwator nie są w  sta-
nie poddać analizie pracy wszyst-
kich uczniów, praktyka ta polega 
na obserwacji tylko wybranych, 
reprezentujących różne poziomy 
zaawansowania w  przedmiocie, 
a  następnie na tej podstawie wy-
ciąganiu wniosków do rozwijania 
skutecznego uczenia się i naucza-
nia w całej klasie;

 doskonaląca analiza nauczania 
– analiza lekcji w oparciu o jej na-
granie;

 spacer edukacyjny –  grupa na-
uczycieli obserwuje według 

Analiza prac 
uczniowskich

A L E K S A N D R A  M I K U L S K A

Współpraca nauczycieli nad rozwijaniem uczenia się oraz nauczania 

jest niezbędna dla efektywnego rozwoju dzieci i młodzieży. Tymcza-

sem dla polskiej szkoły to wciąż duża innowacja. Jak zastąpić model 

„samotnego białego żagla” kulturą współpracy?

P R A C O W N I A  P E D A G O G I C Z N A
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ustalonych wskaźników fragmen-
ty wielu lekcji, szukając założone-
go wzorca uczenia się i nauczania.

Istotą wymienionych praktyk jest 
to, że nauczyciele celowo i świadomie 
wspólnie pracują nad doskonaleniem 
uczenia się oraz nauczania, jest ono 
wspólnym celem i  odpowiedzialno-
ścią każdego z nich. Praktyki współ-
pracy nauczycieli profesjonalizują ich 
pracę i deprywatyzują ją, rozkładając 
odpowiedzialność za jakość pracy 
szkoły na wszystkich uczących.

W dalszej części artykułu przed-
stawiam analizę prac 
uczniowskich (APU), która 
stanowi dobry, bezpieczny 
początek procesu otwiera-
nia drzwi klas i  wdrażania 
kultury pracy szkoły opartej 
na współpracy nauczycieli 
w  rozwijaniu uczenia się 
i  nauczania (podobną rolę 
pełnią obserwacje koleżeńskie, które 
omawiane były m.in. w grudniowym 
numerze „Dyrektora Szkoły”).

Analiza prac

Stosowanie APU polega na cyklicz-
nym, szczegółowym badaniu prac 
uczniów przez zespoły nauczycieli 
po to, aby wnioski wykorzystać do 
modyfi kacji pracy własnej oraz kole-
żanek i kolegów. Celem jest podnie-
sienie jakości zadań edukacyjnych 
wykorzystywanych podczas lekcji, 

a  także  monitorowanie i  poprawa 
procesu uczenia się. Analiza opie-
ra się na kryteriach, ale nie prowa-
dzi do  jakiejkolwiek formy ocenia-
nia prac –  stopniem czy informacją 
zwrotną.

Szczegółowa analiza prac dostar-
cza wiedzy na temat różnicy pomię-
dzy tym, co nauczyciel zamierzał 
osiągnąć, stawiając konkretne zada-
nie edukacyjne, a  tym, co wykonu-
jąc je, faktycznie osiągnęli uczniowie. 
W razie wykrycia luki między ocze-
kiwanymi a rzeczywistymi osiągnię-
ciami nauczyciel ma szansę  zmienić 

zadanie (jego konstrukcję, treść, osa-
dzenie w lekcji lub ich cyklu), co pro-
wadzi do modyfi kacji sposobu na-
uczania.

Przygotowanie do APU:
a) analizie poddawanych jest osiem 

prac uczniów wybranych z  jed-
nej klasy (wybór może być losowy 
lub celowy, a dokonuje go nauczy-
ciel przynoszący prace);

b) najlepiej poddawać analizie pra-
ce wykonane na lekcji, ważne dla 
osiągnięcia jej celu oraz  pozwa-
lające prześledzić tok myślenia 

uczniów; analiza sprawdzianów, 
kart pracy lub zadań z najniższych 
poziomów poznawczych nie przy-
nosi znaczących korzyści w  po-
prawie nauczania i uczenia się;

c) oprócz prac uczniów nauczy-
ciel przynosi na spotkanie pisem-
ną część konspektu zawierają-
cą cel lekcji i kryteria sukcesu do 
niej, polecenie i kryteria do zada-
nia; ważne, by zespół miał świado-
mość miejsca danych zajęć w cy-
klu edukacyjnym oraz analizowa-
nego zadania w zajęciach.

Zasady APU:
– analizy prac dokonuje się w  gru-

pach nauczycielskich liczących od 
czterech do ośmiu osób,

– spotkania grupy są cykliczne 
i  systematyczne (co  najmniej raz 
w miesiącu),

– dla usprawnienia pracy wyznacza-
ne są role w  grupie: facylitatora, 
sekretarza, a także osoby pilnują-
cej czasu,

– facylitator dba o to, by każdy miał 
szansę wypowiedzieć się w okreś-
lonym czasie,

– analiza dokonywana jest zgod-
nie z  kolejnymi krokami arkusza 
„Spojrzenie na uczenie się…”,

– omówienie każdego kroku wyma-
ga posługiwania się językiem fak-
tów (a nie opinii lub ocen),

– autor zadania słucha dyskusji, 
wniosków oraz propozycji uczest-
ników grupy, pamiętając, że  ich 
celem jest wsparcie go w  popra-
wieniu osiągnięć uczniów,

– autor zadania wykorzystuje wy-
brane przez siebie propozycje 
we własnej pracy, mogą też z nich 
korzystać pozostali członkowie 
grupy,

– kolejną analizą prac uczniów gru-
pa sprawdza skuteczność działań 
podjętych przez autora zadania.

– Praktykę APU poznałam i prze-
żyłam w  27. roku mojej nauczyciel-
skiej pracy i  dopiero wtedy napraw-
dę zrozumiałam, jaka jest waga za-
dania edukacyjnego na każdej lekcji, 
jaki ma ogromny wpływ na jej efekt. 
Zrozumiałam, że bez względu na to, 
jaką  klasę uczę, jakiego przedmio-
tu i  w  jakiej szkole, jakość zadania 
edukacyjnego jest wyznacznikiem ja-
kości mojej pracy i  zależy wyłącznie 

Analiza dostarcza wiedzy 
na temat różnicy pomiędzy 
tym, co nauczyciel 
zamierzał osiągnąć, a tym, 
co osiągnęli uczniowie



52

lu
t
y

 2
0

2
0

P R A C O W N I A  P E D A G O G I C Z N A

ode mnie. To ono jest istotą  naucza-
nia i uczenia się, a cią gła praca nad 
poprawą  jego jakości, sposobem jego 
realizacji oraz miejscem tego zadania 
na lekcji i w całej ścieżce dydaktycz-
nej jest moim obowiązkiem jako na-
uczyciela – mówi Mirosława Rokicka 
ze Szkoły Podstawowej w Grabowcu 
[wszystkie wypowiedzi nauczycielek 
pochodzą z  opracowania Mirosła-
wy Rokickiej Analiza prac uczniów 
(APU)].

Krok po kroku

Kolejne kroki APU wyglądają nastę-
pująco:
❶ Zamierzenie –  nauczyciel, któ-
rego uczniów prace są analizowane, 
przedstawia cel i kryteria lekcji, pole-
cenie do zadania, wyjaśnia jego miej-
sce w ścieżce dydaktycznej, odpowia-
da na pytania grupy dotyczące kon-
tekstu zadania oraz tego, na jakich 
osiągnięciach uczniów zależało na-
uczycielowi najbardziej.

– Myślenie całościowe o  zadaniu 
– to jest najważniejsze. Cel – przygo-
towany w  oparciu o  dotychczasową  
wiedzę  i  umiejętności dziecka, kryte-
ria sukcesu, zadanie wynikające z ce-
lu, moment, w  którym jest ono wy-
konywane, podsumowanie –  jedno 
z  drugiego musi wynikać. Sama ta 
świadomość to już dużo – uważa Da-
nuta Zgierska ze Szkoły Podstawowej 

nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkie-
go w Lublinie.
❷ Aprowizacja –  zespół okreś-
la, z  jaką  wiedzą  i  umiejętnościami 
uczeń przystępuje do wykonania za-
dania oraz jaką  wiedzę  i umiejętności 
zyskuje dzięki jego wykonaniu (zob. 
tabela 1).

– Początkowo kopiowałyśmy ha-
sła dotyczące wiedzy i  umiejętności 
uczniów określone w  kryteriach suk-
cesu. Nie przyszło nam do głowy, że-
by zastanowić się głębiej, jaka wiedza 
i  umiejętności potrzebne są ucznio-
wi do wykonania tego zadania. Z ja-
kimi zasobami przystępuje do pra-
cy i  z  jakimi wyjdzie po jego wyko-
naniu. Odkąd rzetelnie uzupełniamy 
tabelę  związaną z krokiem 2, łatwiej 
nam pracować nad analizą . Zdarzało 
się, że wypisana wiedza i umiejętności 
wykraczały poza faktyczne możliwoś-
ci wykonania zadania przez uczniów. 
Czasami były niedostatecznie opano-
wane, co potwierdzała dalsza ana-
liza pracy ucznia. Teraz z  większą 
świadomością planujemy zadania 
dla uczniów, biorąc pod uwagę to, co 
już umieją – opowiadają Aleksandra 
Krzyżanowska i Justyna Wiśniewska 
z lubelskiej SP nr 30.
❸ Doprecyzowanie – zespół ustala, 
czego i w jakim zakresie należy spo-
dziewać się w pracach uczniów, prze-
widuje, co dokładnie ma się w  nich 
znaleźć w  odniesieniu do kryteriów 

sukcesu zadania (zob. tabela 2). Na-
leży zacząć od zakresu pożądanego.

– Zadajemy sobie pytanie „Jak wy-
obrażam sobie dobrą  pracę  ucznia?”, 
następnie budujemy kolejne zakre-
sy. Pierwszy obejmuje konieczne mi-
nimum wiedzy i  umiejętności, jakie 
chcielibyśmy, aby uczeń opanował 
po wykonaniu tego zadania, a zakres 
4 wykorzystuje kryteria poziomu 3 
z dodatkowym wykazaniem się krea-
tywnością ucznia. Na  spotkanie ze-
społu przychodzimy z opracowanymi 
zakresami, które ewentualnie wspól-
nie weryfi kujemy. (…) są szkoły, które 
rozpoczynają tworzenie zakresów od 
najniższego. Stawiają pytanie: „Cze-
go oczekuję  od ucznia, aby zaakcep-
tować jego pracę  – minimum?”. Ma-
my wątpliwości w przypadku analizy 
pracy ucznia o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Czy (…) zmieniać za-
kresy i dostosować je do potrzeb takich 
uczniów, czy tworzyć zakresy uniwer-
salne? – zastanawiają się Aleksandra 
Krzyżanowska i Justyna Wiśniewska.
❹ Analiza –  członkowie zespołu 
analizują indywidualnie anonimo-
we, oznaczone literami alfabetu pra-
ce i  określają ich zakres, ustalenia 
wpisując do tabeli 3 (każdy do swo-
jej). Najlepiej zacząć od zakresu wy-
kraczającego. W  rubryce „Komen-
tarz” należy określić, co jest powo-
dem przypisania pracy do danego za-
kresu (np.  jakich kryteriów ona nie 
spełnia).

– Jeżeli pojawiały się rozbieżno-
ści w określaniu poziomów, dotyczyły 
one zazwyczaj drobnych niedopatrzeń 
osób analizujących pracę , np. jeśli gru-
pa nie zauważyła braku spełnienia 
któregoś z podanych kryteriów, wspól-
nie poddawałyśmy pracę  ponownej 
analizie, a  poszczególne osoby argu-
mentowały swój komentarz. W rezul-
tacie tego działania następowało ujed-
nolicenie oceny –  wyjaśniają Alek-
sandra Krzyżanowska i  Justyna Wi-
śniewska.
❺ Narada – nauczyciele porównują 
swoje obserwacje. W przypadku po-
jawienia się rozbieżności są one do-
kładnie omawiane.

– Po każdej analizie zbieramy i za-
pisujemy wszystkie wnioski i pomysły 
dotyczące nauczania (metody, formy 
pracy) oraz dotyczące udoskonalenia 
zadania (również podniesienia jego 
poziomu na wyższy). Wnioski służą 

Tabela 1. Wiedza i umiejętności ucznia

Wiedza Umiejętności

Przed wykonaniem zadania

Po wykonaniu zadania

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Ustalenie zakresu prac uczniów

Zakres

Minimalny Średni Pożądany Wykraczający

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Ustalenia indywidualne

Praca Zakres Komentarz

A

B

C

Źródło: opracowanie własne.
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szybkiej diagnozie i dalszemu plano-
waniu działań nauczyciela z  daną  
grupą  uczniów, czyli indywidualne-
go podejścia do nauczania. Taka IZ 
(informacja zwrotna) pozwala nam 
podążać za uczniem i  jego proce-
sem uczenia się. Może wpływać też  
na zmianę sposobu pracy na lekcjach 
w  innych klasach. Są  to cenne infor-
macje nie tylko dla osoby tworzą-
cej zadanie, ale również dla innych 
członków grupy – opowiadają Alek-
sandra Krzyżanowska i  Justyna Wi-
śniewska.
❻ Innowacje –  autorowi podaje się 
jak  największą liczbę pomysłów na 
udoskonalenie zadania oraz poprawę 
nauczania. Pamiętajmy, że są to tylko 
propozycje, zaś cała analiza nie służy 
ocenie pracy nauczyciela czy formu-
łowanych przez niego zadań. Celem 
jest wspieranie zarówno danej osoby, 
jak  i  doskonalenia uczenia się oraz 
nauczania w szkole.

– Krok szósty APU traktujemy 
jak  bank pomysłów: konkretnych, 

praktycznych. Rezultatem pracy mo-
że być przeredagowanie zadania, za-
proponowanie innej metody, techniki, 
ćwiczenia wstępnego itp. – mówi na-
uczycielka z  Zespołu Szkół w  Stra-
chówce. –  W  zależności od wyniku 
analizy prac konstruujemy lub mody-
fi kujemy polecenia do zadań czy po-
szczególnych punktów kryteriów suk-
cesu. Mogą one służyć do wykorzysta-
nia w kolejnym roku lub równoległej 
klasie –  dodają Aleksandra Krzyża-
nowska i Justyna Wiśniewska.
❼ Esencja –  nauczyciel, którego 
uczniów prace były analizowane, 
podejmuje decyzję w  sprawie przy-
szłych zamierzeń. Powstaje konkret-
ny harmonogram działań.

– Po  indywidualnej analizie prac 
uczniowskich każdy nauczyciel otrzy-
muje wachlarz propozycji zmian. 
To  od niego samego zależy, któ-
re wdroży w  swojej pracy. Ustala na 
forum grupy czas realizacji podję-
tych działań tak, aby można było za-
obserwować zmianę. Na  kolejnym 

spotkaniu poddaje ponownie anali-
zie prace uczniów –  tłumaczą Alek-
sandra Krzyżanowska i  Justyna Wi-
śniewska.

– Dzięki spotkaniom zespołu APU 
zupełnie inaczej spojrzałam na mo-
je nauczanie. Zaczynam planować 
pracę  od postawienia pytania: „po co 
ja to robię?”. Ważne stało się także to, 
jaki cel stawiam moim uczniom. Pod-
jęłam refl eksję  na temat wykorzysta-
nia materiałów z podręcznika, np. te-
mat o  pomieszczeniach zawiera za-
dania, które dotyczą nazw pomiesz-
czeń i  nazw mebli. Nagle pojawiają 
się przymiotniki niby związane z  te-
matem, ale bardziej pasujące do opisu 
postaci, a nie pomieszczenia. Mogłam 
przeprowadzić to ćwiczenie z ucznia-
mi, gdyż jest jednym z  kolejnych za-
dań umieszczonych w  podręczniku. 
Pomyślałam jednak: „Co  jest moim 
celem?”. Teraz dokonuję  selekcji za-
dań dla uczniów. Wprowadzając te-
mat, skupiam się na zadaniach bez-
pośrednio dotyczących celu lekcji. Jeśli 

REKLAMA

Czy bawisz się 
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w podręczniku jest ich za mało, tworzę  
zadania sama – podkreśla Anita Hu-
zarek-Gwardjak ze Szkoły Podstawo-
wej nr 30 w Lublinie.

Poza wsparciem organizacyjnym 
(czas i miejsce na spotkania zespołu 
APU) dyrektor szkoły może uczest-
niczyć w  analizie prac jako członek 
zespołu.

Praca rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna zbiera się kilka 
razy w  ciągu roku szkolnego. Prze-
ważają tematy organizacyjne, pla-
ny i sprawozdania z działań, analizy 
wyników, sprawy bieżące. Wszystkie 
one są ważne i  potrzebne do funk-
cjonowania szkoły, nie zapominajmy 
jednak, że najważniejsze jest uczenie 
się i nauczanie. Jeśli na ich rozwijanie 
przeznaczymy choć 15 minut na po-
czątku każdego spotkania, wzmocni-
my kulturę współpracy.

Warto zacząć od zaaranżowania 
przestrzeni sprzyjającej wspólnemu 
działaniu, czyli przygotować stoliki 
do pracy w grupach cztero-, pięcio-
osobowych. Pomysłów na wspólną 
pracę rady pedagogicznej jest wiele. 
Proponuję np. pracę z  tekstem. Wy-
bieramy krótki artykuł lub fragment 
(jedna strona A4) dotyczący obsza-
ru uczenia się i nauczania. Prosimy, 
by każdy z nauczycieli go przeczytał 
i  zaznaczył trzy–cztery stwierdzenia 
mogące mieć wpływ na nauczanie.

Najpierw poszczególne osoby pre-
zentują w swoich grupach zaznaczo-
ne fragmenty i  uzasadniają wybór, 
a  następnie każda grupa formułuje 

i  przedstawia na forum wspólną re-
komendację – jedno–dwa stwierdze-
nia wraz z wyjaśnieniem, w jaki spo-
sób mogą się one przełożyć na ich 
pracę z uczniami.

W ostatnim kroku prosimy na-
uczycieli, by wybrali jedną reko-
mendację i  zastosowali ją w  do-
skonaleniu swojego warsztatu pra-
cy. Na  następnej radzie chętni mo-
gą się podzielić refl eksjami na temat 
tego, jak poznane treści pomogły im 
w rozwijaniu uczenia się i nauczania 
w klasie.

Różne metody

Oto kilka metod wartych wykorzy-
stania, gdy rozważamy wprowadze-
nie jakiejś zmiany. Wypróbowałam 
je, przygotowując się z radą pedago-
giczną do wdrożenia w szkole pracy 
z  informacją zwrotną zamiast oceny 
sumującej. Każdy zespół nauczycieli 
pracował inną metodą, dzięki czemu 
w krótkim czasie otrzymaliśmy wie-
lowymiarową analizę, która pomo-
gła nam podjąć decyzję i zaplanować 
działania.
a) metoda zmień stanowisko – ze-

spół 1 miał za zadanie wypisać 
na planszy argumenty za wpro-
wadzeniem informacji zwrotnej, 
zespół 2 przeciw; po 10 minu-
tach zespoły zaprezentowały swo-
je prace i zamieniły się plakatami 
–  1 dopisywał argumenty prze-
ciw, a 2 za;

b) metoda pola siłowego – w pierw-
szym kroku zadaniem zespo-
łu 3 było określenie sił wspo-
magających oraz przeszkadzają-
cych we  wprowadzaniu informa-
cji zwrotnej do praktyki szkolnej; 
w  następnym kroku zastanawiał 
się, jakie działania należy pod-
jąć, aby wzmocnić siły sprzyjające, 
a jakie, by osłabić opór; celem tej 
metody jest generowanie działań 
nastawionych zarówno na rozwój 
innowacji, jak  i  na pracę z  opo-
rem;

c) metoda osi czasu –  zespół 4 za-
pisał na karteczkach samoprzy-
lepnych, co już się wydarzyło 
w  szkole w  sprawie wprowadza-
nia informacji zwrotnej, i przykle-
ił je na osi czasu; następnym za-
daniem było wypisanie na kolej-
nych karteczkach, co należy zrobić 

w przyszłości, i przyklejenie ich na 
osi w porządku chronologicznym 
(co powinno pojawić się najpierw, 
co później).

Podsumowanie

Współpraca nauczycieli nad rozwo-
jem uczenia się i  nauczania to nie 
opcja, ale konieczność. Istnieje obfi -
tość badań łączących wyższy poziom 
osiągnięć uczniów z  nauczycielami, 
którzy pracują w  kulturze współpra-
cy nauczycielskiej społeczności uczą-
cej się. Ostatnie badania szkół i okrę-
gów szkolnych, które poprawiły dwu-
krotnie osiągnięcia uczniów, zakoń-
czyły się następującymi wnioskami: co 
nie powinno dziwić, rezultatem licz-
nych i różnorodnych działań była pro-
fesjonalna, nastawiona na współpra-
cę kultura szkoły, którą często określa 
się dziś jako nauczycielską społeczność 
uczącą się (Odden, Archibald, 2009, 
s. 78).

Badania najlepszych systemów 
szkolnych na świecie wykazały, 
że funkcjonujące w nich szkoły kon-
centrowały się na zapewnieniu wy-
sokiej jakości, współpracującego, 
skoncentrowanego na  pracy rozwo-
ju zawodowego, charakterystyczne-
go dla nauczycielskich społeczności 
uczących się, w  których nauczyciele 
współpracują ze  sobą, aby pomagać 
sobie nawzajem w doskonaleniu pra-
cy w  klasie. W  najbardziej wszech-
stronnym badaniu czynników wpły-
wających na kształcenie szkolne, ja-
kie kiedykolwiek przeprowadzono, 
stwierdzono, że  najskuteczniejszą 
strategią pomagającą uczniom w na-
uce na wyższych poziomach jest za-
pewnienie współpracy nauczycieli 
w zespołach. Ma ona na celu ustale-
nie, jaką podstawową wiedzę muszą 
zdobyć wszyscy uczniowie, zebranie 
dowodów na ich uczenie się poprzez 
ciągły proces oceniania oraz wyko-
rzystanie tych dowodów, żeby omó-
wić, ocenić, zaplanować i udoskona-
lić własne nauczanie (DuFour, 2011).

 Aleksandra Mikulska

jest nauczycielką, 
dyrektorką 

i współzałożycielką 
Autorskiej Szkoły 

Podstawowej NAVIGO 
Wrocław, trenerką i ekspertką CEO.
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