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Strategie wspierające kształcenie kompetencji 

Wiedza proceduralna i sposoby jej uczenia 

Wiedza deklaratywna a wiedza proceduralna 

 odział wiedz  na wiedz  deklarat wn  i proceduraln  zaproponował angielski  lozo   il ert 

  le, przedstawiaj c r  nic  mi dz  t mi dwoma rodzajami wiedz  w  ormie 

komplementarn ch wo ec sie ie p tań   wiedzie ,  e  (to know that) i  wiedzie , jak  

(to know how). Wiedza deklarat wna przejawia si  poprzez znajomoś   akt w. Ma charakter 

jawny (explicite), inaczej m wi c mo na j  zwer alizowa , przedstawiaj c w  ormie ustnej 

lu  pisemnej w powiedzi. O wiedz  proceduralnej m wim  natomiast,  e jest wiedz  ukr t  

(implicite). Jest  owiem nieuświadomiona, trudniejsza do wer alizacji.  rzejawia si  poprzez 

w kon wanie cz nności cz  posiadanie określon ch sprawności.  rz kładowo, nietrudno jest 

opisa  konia, trudniej natomiast przekaza  słownie wiedz  na temat tego, jak si  konia 

uje d a.  

 ozwijanie wiedz  proceduralnej polega na stopniow m na  waniu samodzielności 

w stosowaniu danej procedur . Wa na tu jest o serwacja i odtwarzanie krok po kroku 

cz nności modelowan ch przez ucz cego. W zale ności od poziomu zło oności danej 

procedur  mo e to w maga  sporo czasu oraz wielokrotnego powtarzania t ch sam ch 

cz nności.  rze ieg tego procesu mo na zilustrowa  do rze znan  wsz stkim matr c  

uczenia si  N. Burcha, w kt rej na  wanie now ch umiej tności przedstawione jest w 

czterech krokach  od nieświadomej niekompetencji, przez świadom  niekompetencj  

i świadom  kompetencj , a  do nieświadomej kompetencji. Nieświadoma kompetencja to 



 

 

poziom, kt r  pozwala zastosowa  dan  procedur  intuic jnie, tak e w nieznan ch wcześniej 

kontekstach. 

Jak rozwijać wiedzę proceduralną uczennic i uczniów? 

Zadaniem nauczyciela w procesie budowania wiedzy proceduralnej ucznia jest w pierwszej 

kolejności skonstruowanie i zaprezentowanie modelu działania, wzorca m ślenia, procedur , 

kt r  mo na zastosowa  w dan m kontekście. Kolejn m krokiem jest tworzenie s tuacji 

ucz c ch umo liwiaj c ch uczniom prakt kowanie danej procedur . W prz padku procedur  

 ardziej zło onej, do rze jest zacz   od  wiczenia jej w  ran ch  ragment w. W nast pnej 

kolejności mo na ju  zaproponowa  uczniom zastosowanie procedur  w całości, lecz w 

znan m im wcześniej kontekście. Ostatnim krokiem, świadcz c m o pełnej internalizacji 

procedur , jest w korz st wanie jej przez uczni w w now ch kontekstach.  

Wykres. Schemat rozwoju wiedzy proceduralnej. Opracowanie: J. Witkowski na podstawie 

Ceri B. Dean i in., Classroom Instruction that Works. Research Based Strategies for Increasing 

Student Achievement, 2nd edition 

W procesie t m u  teczne   d  takie strategie edukac jne jak  modelowanie, uczenie 

bezpośrednie (ang. explicit teaching), „budowanie rusztowań” (ang: scaffolding), celowa 

praktyka (ang: deliberate teaching) i wspomagane mistrzostwo (ang: guided mastery). 

Wykorzystane źródła: 

http://www.inzynieriawiedzy.pl/wiedza/wiedza-pojeciowa-faktograficzna-proceduralna 

http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2014/referaty_2014_10/mudyn.pdf 

https://www.uniwersytet-
dzieciecy.pl/files/image/545062b918fabbddf7b910abf5f46d131427454631.pdf 

https://blog.ceo.org.pl/zrozumiec-kompetencje-praktyki-i-podejscia-sprzyjajace-
systematycznemu-rozwijaniu-kompetencji-w-szkole/ 

  

http://www.inzynieriawiedzy.pl/wiedza/wiedza-pojeciowa-faktograficzna-proceduralna
http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2014/referaty_2014_10/mudyn.pdf
https://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/files/image/545062b918fabbddf7b910abf5f46d131427454631.pdf
https://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/files/image/545062b918fabbddf7b910abf5f46d131427454631.pdf
https://blog.ceo.org.pl/zrozumiec-kompetencje-praktyki-i-podejscia-sprzyjajace-systematycznemu-rozwijaniu-kompetencji-w-szkole/
https://blog.ceo.org.pl/zrozumiec-kompetencje-praktyki-i-podejscia-sprzyjajace-systematycznemu-rozwijaniu-kompetencji-w-szkole/


 

 

Modelowanie i uczenie bezpośrednie (jawne) (ang: Explicit teaching) 

Modelowanie 

Modelowanie to strategia nauczania, w kt rej naucz ciel demonstruje now  procedur , 

podejście cz  koncepcj , a uczniowie ucz  si , o serwuj c cz nności, kt re w konuje. (Eggen 

i Kauchak, 2001). Strategia ta nie sprowadza si  jednak t lko do samej o serwacji tego, co 

demonstruje naucz ciel. Kluczowe jest te  omawianie kolejn ch podejmowan ch przez 

naucz ciela krok w, w jaśnienie tego, co, jak i dlaczego ro i. 

Modelowanie wypł wa z teorii społecznego uczenia si  A. Bandur , kt r  podkreślał 

dwukierunkowoś  procesu uczenia si  i zauwa ał,  e ucz m  si  od otoczenia, kt re z kolei 

ucz  si  od nas i zmienia si , dzi ki t m interakcjom.  odejście to w korz stuje naj ardziej 

naturalne (wrodzone) inst nkt  mał ch dzieci do naśladowania rodzic w cz  starszego 

rodzeństwa. To w ten spos   dzieci ucz  si  np. klaska , tańcz   do dźwi k w muz ki cz  

w kon wa  proste cz nności domowe. 

W r  nia si  czter  techniki modelowania. 

Modelowanie zadań i czynności praktycznych (“task and per ormance modelling") 

ma miejsce wted , gd  naucz ciel demonstruje zadanie, kt re nast pnie uczniowie   d  

w kon wa  samodzielnie. Strategia ta jest stosowana po to,    uczniowie mogli najpierw 

zao serwowa , czego si  od nich oczekuje i poczuli si  pewniej, anga uj c si  w nowe 

zadanie lu  cz nnoś . Ten rodzaj modelowania mo na zastosowa , prz kładowo, do 

prz  li enia uczniom procedur  eksper mentu, określonej struktur  w j z ku o c m, 

 wiczenia z WFu cz  sposo u rozwi z wania r wnania matemat cznego. 

Modelowanie metapoznawcze słu   pokazaniu, jakie schemat  m ślowe mo na zastosowa  

do interpretowania in ormacji i dan ch, analizowania w powiedzi i w ci gania wniosk w  

na temat tego, czego i jak si  naucz liśm . Jest to podejście  m śl na głos  (Duplass,2006). 

Ten rodzaj modelowania jest prz datn  na prz kład na lekcjach matemat ki, kied  

naucz ciel, przechodz c przez kolejne etap  rozwi z wania zadania, omawia własn  spos   



 

 

m ślenia. Mo e mie  miejsce r wnie  podczas pracy z tekstem, kiedy zadajemy pytania 

retor czne lu  komentujem  tekst, wskazuj c spos   w jaki spos   mo na interpretowa  

zawarte w nim informacje. 

Modelowanie jako technika rusztowania (ang. scaffolding) 

Strategi   udowania rusztowań szerzej om wim  za chwil .  

Stosuj c modelowanie jako technik  rusztowania, naucz ciel wpierw demonstruje i omawia 

spos   prac  nad zadaniem, po cz m uczniowie prz st puj  do jego w konania, pracuj c we 

własn m tempie. W razie potrze  , mo na wprowadzi  te  inne techniki budowania 

instrukta ow ch rusztowań, jak np. rozkładanie zadania na mniejsze cz ści. 

Modelowanie skoncentrowane na uczniu uznawane jest za naj ardziej e ekt wn  spos   

modelowania,  owiem anga uje sam ch uczni w. Naucz ciel prosi ucznia lu  uczennic , 

kt rz  opanowali ju  określone procedur , schemat  m ślenia, a   zaprezentowali i om wili 

je przed klas . W tej spos   usuwa si  na  ok, pozostawiaj c inicjat w  sam m uczniom, co 

w zwi ksza ich zaanga owanie. 

Wykorzystane źródła: 

https://www.greelane.com/pl/zasoby/dla-nauczycieli/ways-to-scaffold-instruction-in-

grades-7-12-4147435/ 

http://www.chaucer.sheffield.sch.uk/images/schoolimprovement/tla/modelling.pdf 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-2276d033-4ea2-44da-

8da9-2acd26defb37/c/Szplit_2_2016.pdf 

Uczenie bezpośrednie (jawne) (ang: explicit teaching) 

Budowanie kultur  uczenia si  w maga od naucz cieli i uczni w wsp lnego, celowego 

i świadomego zaanga owania. Naucz ciel musi zna  swoich uczni w – ich potrzeby 

https://www.greelane.com/pl/zasoby/dla-nauczycieli/ways-to-scaffold-instruction-in-grades-7-12-4147435/
https://www.greelane.com/pl/zasoby/dla-nauczycieli/ways-to-scaffold-instruction-in-grades-7-12-4147435/
http://www.chaucer.sheffield.sch.uk/images/schoolimprovement/tla/modelling.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-2276d033-4ea2-44da-8da9-2acd26defb37/c/Szplit_2_2016.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-2276d033-4ea2-44da-8da9-2acd26defb37/c/Szplit_2_2016.pdf


 

 

i mo liwości. Kluczowe jest te , a   uczniowie do rze rozumieli, dlaczego si  czegoś ucz , jak 

to jest powi zane z t m, co ju  potra i  oraz czego konkretnie si  od nich oczekuje.  

Strategia uczenia  ezpośredniego (jawnego) odpowiada na te potrze   poprzez d ałoś  

o zapewnienie uczniom na ka d m kroku potrze n ch im in ormacji i instrukcji. Jest to  orma 

trad c jnego podejścia do procesu uczenia - nauczania, szczeg lnie istotna, w przypadku 

nabywania wiedzy proceduralnej. 

Wdra aj c t  strategi  nale   pami ta  o  

● s ormułowaniu zrozumiał ch dla uczni w cel w oraz konkretn ch, przejrz st ch 

kr teri w sukcesu, a nast pnie szczeg łow m om wieniu ich z uczniami; 

● zademonstrowaniu i om wieniu cz nności do w konania, pokazuj c co i jak 

uczniowie maj  zro i  (modelowanie); 

● d ałości o prec z jn  j z k instrukcji w trakcie wprowadzania now ch treści oraz 

 ormułowania poleceń, tak    uczniowie otrz mali wsz stkie niez  dne in ormacje,  

   samodzielnie w kona  zadanie;  

●  stworzeniu uczniom przestrzeni do zadawania p tań; 

● s stemat czn m, okresow m sprawdzaniu, cz  uczniowie rozumiej  zadanie i 

uzale nieniu  

od tego kolejn ch akt wności, 

● udzielaniu uczniom jasnej informacji zwrotnej na temat ich osi gni   w odniesieniu  

do kr teri w sukcesu; 

● powt rzeniu, podsumowaniu i zainicjowaniu re leksji pod koniec lekcji na temat tego,  

co zostało om wione,    zwer  ikowa  zrozumienie now ch treści i uw pukli  

zdo  te  wiedz  i doświadczenie. 

Wdro enie strategii  ezpośredniego (jawnego) nauczania sprz ja uczeniu si  uczni w. Cz ni 

je systematycznym i sekwencyjnym (cele i kryteria / demonstracja i instrukcja / praktyka / 

weryfikacja rozumienia i powt rzenie). Dzi ki nadanemu porz dkowi prz swajania now ch 



 

 

treści oraz  wiczenia na  wan ch sprawności, prz spiesza ten proces i nie ogranicza si  t lko 

do prostej nauki pami ciowej. Co wi cej, umo liwia uczniom rozwijanie strategii 

metapoznawcz ch, dzi ki kt r m sami widz ,  e si  ucz .  

Wykorzystane źródła: 

https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/tell-them-from-me/accessing-and-using-

tell-them-from-me-data/tell-them-from-me-measures/explicit-teaching-practices-and-

feedback 

https://www.clickview.co.uk/teaching-strategies/explicit-teaching/ 

https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/support/high-impact-

teaching-strategies.pdf 

https://pieknoumyslu.com/albert-bandura-ciekawa-teoria/ 

Polecane lektury: 

Al ert Bandura, Teoria społecznego uczenia si , W dawnictwo Naukowe  WN 

Budowanie rusztowań (ang: scaffolding) 

Ustalenia definicyjne 

 oj cie “ udowania rusztowań" odnosi si  do r  norodn ch technik nauczania stosowan ch 

w celu stopniowego zwi kszania sprawności uczni w radzenia so ie z postawion mi przed 

nimi zadaniami, a w konsekwencji zwi kszenia ich samodzielności w procesie uczenia si . 

Sam termin jest meta or  opisuj c  akt wności naucz ciela. Zgodnie z t  strategi  naucz ciel 

zapewnia uczniom kolejne  poziom   t mczasowego wsparcia.  omaga im osi ga  coraz 

to w  sz  stopień umiej tności rozwi zania danego pro lemu, kt rego nie   li   w stanie 

osi gn    ez jego pomoc .  odo nie jak w prz padku trad c jnego rusztowania, wsparcie 

to jest usuwane, gd  przestaje     potrze ne. W ten spos   naucz ciel stopniowo przenosi 

na uczni w coraz wi ksz  odpowiedzialnoś  za własn  proces uczenia si . 

https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/tell-them-from-me/accessing-and-using-tell-them-from-me-data/tell-them-from-me-measures/explicit-teaching-practices-and-feedback
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/tell-them-from-me/accessing-and-using-tell-them-from-me-data/tell-them-from-me-measures/explicit-teaching-practices-and-feedback
https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/tell-them-from-me/accessing-and-using-tell-them-from-me-data/tell-them-from-me-measures/explicit-teaching-practices-and-feedback
https://www.clickview.co.uk/teaching-strategies/explicit-teaching/
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/support/high-impact-teaching-strategies.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/support/high-impact-teaching-strategies.pdf
https://pieknoumyslu.com/albert-bandura-ciekawa-teoria/


 

 

Z  adań w nika,  e  udowanie instrukta ow ch rusztowań jest wa n m elementem 

e ekt wnego procesu uczenia si  – nauczania. W korz stuje si  je te  jako narz dzie do 

opracow wania dostosowań w prz padku uczni w o specjaln ch potrze ach edukacyjnych. 

Celem jest przeniesienie poziomu kompetencji uczni w z miejsca, w kt r m si  znajduj , do 

miejsca, do kt rego d   m . 

Co w praktyce dydaktycznej oznacza budowanie rusztowań? 

Naj ardziej powszechn  strategi   udowania rusztowań jest rozkładanie polecenia 

do konkretnego zadania lu  rozwijanej umiej tności na mniejsze, odr  ne cz ści, 

a nast pnie udzielanie uczniom pomoc , kt rej potrze uj ,    naucz   si  ka dej z nich. 

Oto kilka prz kład w. 

 rz gotowuj c uczni w do prac  metod  projektu mo na wcześniej zaproponowa  im lekcje 

warsztatowe, podczas kt r ch   d  si  ucz   zasad planowania, sposo  w rozwi z wania 

kon likt w cz  strategii do ierania si  w grup .  

Wprowadzaj c nowe zagadnienie do rze jest wskaza , w jaki spos   czerpie ono z wiedz  

i umiej tności, kt re uczniowie posiedli ju  wcześniej. Ł cz c nowe zagadnienie z t mi, kt re 

uczniowie ju  poznali, warto pokaza  im, w jaki spos   poj cia, procedur  i umiej tności, 

kt re ju  posiadaj , pomog  im w prac  nad now m zagadaniem. Jest to technika budowania 

na wcześniejszej wiedz . Na prz kład, naucz ciel historii mo e nawi za  do wiedz  

w niesionej z w cieczki do muzeum, podczas kt rej uczniowie dowiedzieli si  o konkretn m 

arte akcie zwi zan m z omawian  lekcj .  

Inn  wa n  technik  stosowan  w sca  oldingu jest wprowadzanie now ch zadań 

edukac jn ch, d aj c prz  t m o  

● jasne opisanie celu/cel w zadania,  

● s ormułowanie kr teri w sukcesu do jego w konania, 



 

 

● przekazanie konkretn ch wskaz wek, kt r ch uczniowie   d  przestrzega  podczas 

pracy nad zadaniem.  

Mo e to     konspekt z instrukcjami al o in ormacje dot cz ce sposo  w punktacji prac  

lu  propoz cje ru riks w, kt re zostan  u  te do ocen  prac . Jeśli uczniowie znaj  pow d, 

dla kt rego s  proszeni o w konanie danego zadania i wiedz , za co konkretnie   d  

oceniani, s  wi ksze szanse,  e zrozumiej  jego wag  i   d  zmot wowani do osi gni cia 

zakładan ch przez naucz ciela cel w.  odo nie, jeśli uczniowie do rze rozumiej  proces, 

kt r  maj  w kona , s  mniej skłonni do rez gnacji w nikaj cej z tego,  e nie wiedz , czego 

si  od nich oczekuje. 

 racuj c z tekstem, naucz ciel mo e te  na pocz tek da  uczniom jed nie  ragment 

dłu szego tekstu, kt r  zamierza om wi , zaanga owa  w d skusj  na temat tego 

 ragmentu, zanim uczniowie przejd  do lektur  całości. Mo e te  dokona  analiz  poj  , 

kt re mog  sprawi  uczniom kłopot, u  waj c meta or, analogii, skojarzeń słowno-

o razow ch i inn ch strategii,    pom c zrozumie  znaczenie najtrudniejsz ch sł w, kt re 

uczniowie napotkaj  w tekście.  

Mo na te  da  dzieciom mo liwoś  w  oru spośr d kilku tekst w na ten sam temat 

o r  n m poziomie trudności (a   ka d  uczeń m gł w  ra  ten, kt r  jest dla niego 

zrozumiał  i naj ardziej go interesuje) lu  da  swo od  dec zji o sposo ie w konania 

zadania powi zanego z tematem, w jaśniaj c jakie s  kr teria sukcesu dla ka dej 

z proponowan ch opcji (np. uczniowie mog  napisa  w pracowanie, nagra   ilm, stworz   

in ogra ik , cz  przedstawi  ustn  prezentacj ). 

W podo n m schemacie mo na ucz   zasad rozwi z wania zadań matematycznych 

i dokon wania o liczeń cz  te  tr  u wer  ikacji in ormacji lu  konkretn ch procedur 

wnioskowania. 



 

 

Wsz stkie te za iegi sprawiaj ,  e uczniowie podchodz  do proponowan ch im akt wności z 

wiar  we własne umiej tności, maj  poczucie  ezpieczeństwa, podejmuj c edukac jne 

wyzwania, nie zniech caj  si , gd  napot kaj  trudności. 

Wykorzystane źródła: 

http://www.chaucer.sheffield.sch.uk/images/schoolimprovement/tla/modelling.pdf 

https://www.weareteachers.com/ways-to-scaffold-learning/ 

https://www.edutopia.org/blog/scaffolding-lessons-six-strategies-rebecca-alber 

https://www.edglossary.org/scaffolding/ 

Rutyny (schematy) widocznego myślenia 

Visible Thinking (m ślenie widoczne) to elast czna i s stemat czna, oparta na  adaniach 

naukow ch koncepcja, kt rej celem jest zintegrowanie rozwoju m ślenia uczni w z nauk  

przedmiot w. W widoczn m m śleniu kładziem  nacisk na sam proces m ślenia, a nie t lko 

jego rezultat . U jego podstaw le   prakt ki (Thinking  outines), kt re pomagaj  ucz ni  

m ślenie widoczn m   ut n  M ślenia luźno kieruj  procesami m ślow mi ucz c ch si  

i st muluj  ich akt wnoś . S  to kr tkie, łatwe do nauczenia si  mini-strategie, kt re 

poszerzaj  i pogł  iaj  m ślenie uczni w i staj  si  cz ści  codziennego   cia klas . 

M ślenie widoczne mo na stosowa  we wsz stkich grupach wiekow ch, w nauczaniu 

dowoln ch treści. Naucz ciel dzi ki umiej tnie do ran m otwart m p taniom 

i akt wnościom jest w stanie  widzie   proces m ślenia i kształtowa  go powtarzaj c 

i utwierdzaj c naw ki (rut n ) m ślowe. Celem t ch działań jest człowiek, kt r  rozumie, 

dlaczego właśnie w taki spos   m śli, potra i znaleź  powi zania w skomplikowan ch 

s stemach, rozumie zło onoś  t ch s stem w, potra i znaleź  gł wn  punkt pro lemu 

i s ormułowa  w nikaj ce z niego wnioski, w tłumacz  , opisa , ale te  szuka  gł  iej 

o oceni  inne punkt  widzenia.  

http://www.chaucer.sheffield.sch.uk/images/schoolimprovement/tla/modelling.pdf
https://www.weareteachers.com/ways-to-scaffold-learning/
https://www.edutopia.org/blog/scaffolding-lessons-six-strategies-rebecca-alber
https://www.edglossary.org/scaffolding/


 

 

 ut na mo e     rozumiana jako procedura, proces lu  wz r działania, kt r  jest u ywany 

wielokrotnie,    zarz dza  i ułatwia  osi gni cie określon ch cel w lu  zadań. W klasach 

istniej  rut n , kt re słu   do zarz dzania zachowaniem uczni w i interakcjami, 

do organizowania prac  nad uczeniem si  oraz do ustalania zasad komunikacji i d skursu. 

Istniej  r wnie  rut n , kt re określaj  spos  , w jaki uczniowie podchodz  do procesu 

uczenia si . Mog  to     proste struktur , takie jak cz tanie z tekstu i odpowiadanie 

na p tania na końcu rozdziału lu  takie, kt re maj  na celu promowanie m ślenia uczni w, 

na prz kład p tanie uczni w, co wiedz , co chc  wiedzie  i czego si  naucz li w ramach 

jednostki lekc jnej. Na jednej lekcji mo na w korz st wa  kilka schemat w, kt re s  na og ł 

proste, ale jednak musz      do rze znane naucz cielowi. Rutyny nie za ieraj  czasu, 

a wr cz przeciwnie – usprawniaj  proces uczenia si  w klasie. 

M ślenie widoczne ukierunkowane jest na ucznia.  unktem w jścia s  jego m śli i p tania. 

Oznacza to,  e musim  zaplanowa  odpowiedni  iloś  czasu na słowne interakcje i d skusje, 

w kt r ch uczeń odgr wa wiod c  rol . Stosuj c rut n , mo em  uczestnicz   w procesie 

m ślow m nasz ch uczni w. 

M ślenie widoczne realizuje dwa cele  ma da  uczniowi szans  rozwijania takich 

umiej tności zwi zan ch z m śleniem jak kreat wnoś , dociekliwoś , oraz postaw  

pragnienie dotarcia do prawd  i osi gni cie wiedz , oraz ma pogł  i  rozumienie. 

To pozwala uczniom na wszelkie mo liwości m ślenia i uczenia si . Schemat  pomagaj  

udokumentowa  proces m ślow  ucznia, wskazuj  na wkład poszczeg ln ch uczni w 

w proces uczenia si  całej klas  i daj  okazj  do rozmow , dzielenia si  pogl dami i d skusji. 

Schemat  widocznego m ślenia na lekcjach warto stosowa , poniewa   

● s  to  ardzo proste i zrozumiałe schemat ; 

● mog      stosowane na ka dej lekcji i do ierane odpowiednio do celu, jaki chcemy 

osi gn    

z naszymi uczniami; 



 

 

● w magaj  od uczni w korz stania z ich wcześniej na  tej wiedz , co sprawia,  e oni 

sami ch tnie je stosuj ; 

● kied  m ślenie nasz ch uczni w staje si   widoczne , a wi c dzieje si  nie t lko w ich 

głowach, to mo na je udoskonali . 

Rodzaje schematów myślenia widocznego (przykłady): 

Rutyna THINK-PAIR-SHARE (POMYŚL - PRZEDYSKUTUJ Z KOLEGĄ - PODZIEL SIĘ WNIOSKAMI) 

Schemat mo na w korz sta  w ka d m momencie lekcji  po przecz taniu, po w słuchaniu 

tekstu, postawieniu pytania, zasugerowaniu problemu. 

Krok 1. Uczniowie najpierw samodzielnie analizuj  pro lem/zagadnienie/poj cie. 

Krok 2. Uczniowie d skutuj  nad zagadnieniem w parach. 

Krok 3. Uczniowie d skutuj  na  orum klas . 

 Rutyna THINK-PUZZLE-EXPLORE (POMYŚL - ZASTANÓW SIĘ - ZBADAJ) 

Schemat ten pomaga wprowadza  nowe zagadnienie. 

Krok 1. Stawiam pytanie: Co wiesz o zagadnieniu? 

Krok 2. Co Ci  zastanawia? 

Krok 3. Co chciał  ś zgł  i ? 

Rutyna 3-2-1 BRIDGE (3-2-1 MOST) 

 ut na, kt r  mo na stosowa , kied  zacz nam  lekcj  od przeanalizowania poj cia, 

og lnego zagadnienia, na prz kład  r z ko; wspomnienia; prz jaźń; sztuka uliczna; med c na 

alternatywna. 

Krok 1. Uczniowie notuj  swoje 3 m śli/skojarzenia z zagadnieniem/poj ciem. 

Krok 2. Uczniowie tworz  2 p tania  Co ich nurtuje w zwi zku z nim? Czego chcieliby 

si  dowiedzie ? 



 

 

Krok 3. Uczniowie  ormułuj  1 meta or / por wnanie w celu w jaśnienia, cz m jest 

analizowane poj cie  na prz kład  przyjaźń jest jak… 

 o kilku t godniach kied  kończona jest praca nad tematem, uczniowie ponownie 

przechodz  kroki rutyny 3-2-1 Bridge w celu sprawdzenia, ile si  naucz li. 

Rutyna COLOUR-SYMBOL-IMAGE (KOLOR - SYMBOL - OBRAZEK) 

 ut na, kt r  mo na stosowa , kied  zacz nam  lekcj  od przeanalizowania poj cia, 

og lnego zagadnienia, na prz kład  r z ko; wspomnienia; prz jaźń; sztuka uliczna; medycyna 

alternatywna. 

Krok 1. W  ierz kolor reprezentuj c  dane zagadnienie/poj cie. 

Krok 2. Stw rz s m ol reprezentuj c  zagadnienie. 

Krok 3. Stw rz o razek reprezentuj c  zagadnienie. 

Krok 4. Zaprezentuj je partnerowi/grupie. 

Rutyna CIRCLE OF VIEWPOINTS (KRĄG PUNKTÓW WIDZENIA) 

 ut na ta sprawdza si  w czasie d skusji, pozwala uczniowi zo acz  , i  ka d  mo e inaczej 

postrzega  pro lem, z innej perspekt w . Uczniowie pracuj  w grupach i ka d  z nich ma 

inn  rol  i z jej perspekt w  d skutuje nad pro lemem. 

Krok 1. M śl  o… z perspekt w  … (moja rola) 

Krok 2. S dz ,  e… 

Krok 3. Z perspekt w  mojej roli mam nast puj ce p tania… 

Wykorzystane źródła: 

https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/5386-jak-wykorzystuje-

schematy-widocznego-myslenia-na-lekcjach 

https://www.storiesthatmove.org/pl/myslenie-widoczne/ 

http://www.pz.harvard.edu/ 

https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/5386-jak-wykorzystuje-schematy-widocznego-myslenia-na-lekcjach
https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/5386-jak-wykorzystuje-schematy-widocznego-myslenia-na-lekcjach
https://www.storiesthatmove.org/pl/myslenie-widoczne/
http://www.pz.harvard.edu/


 

 

Polecane lektury: 

Iwona Czaja-Chud  a, M ślenie kr t czne w edukacji, W dawnictwo Uniwers tetu 

Ł dzkiego 

Ewa Wasilewska-Kamińska, M ślenie kr t czne jako cel kształcenia, W dawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego 

Pozytywne wzmocnienie i wspomagane mistrzostwo (ang: guided mastery) 

Pozytywne wzmocnienie 

Teoria wzmocnień 

Tw rc   ehawior st cznej teorii wzmocnień jest amer kański ps cholog B.F Skinner, kt r  

zwr cił uwag ,  e zachowanie jednostek zale   nie t lko od poprzedzaj c ch je  odźc w, ale 

r wnie  od konsekwencji, jakie ze so   niesie. Skinner uznał te ,  e zachowanie, dzi ki 

kt remu uz skuje si  wzmocnienie poz t wne, ma wi ksz  szans  powt rz   si  

w prz szłości ni  takie, kt re nie prowadzi do takiego efektu. 

Pozytywne wzmocnienie 

 oz t wne wzmocnienie to strategia zarz dzania zachowaniem, kt ra koncentruje si  na 

nagradzaniu tego, co uczniowie ro i  do rze, wzmacniaj c w ten spos   po  dane 

zachowania lu  postaw . A   osi gn   ten cel, warto wzi   pod uwag  garś  cz nnik w, 

kt re sprz jaj  skuteczności tej strategii. S  nimi  

● zastosowanie poz t wnego wzmocnienia  ezpośrednio po pojawieniu si  

po  danego zachowania; 

● rozs dne, ale te  s stemat czne w korz st wanie poz t wnego wzmocnienia przez 

dłu sz  czas, a   utrwali  oczekiwane zachowania i postawy; 

● r  nicowanie poz t wn ch wzmocnień,    nie doprowadzi  do ich dewaluacji w 

oczach uczni w. 



 

 

Jak więc pozytywnie wzmacniać uczniów? 

 ierwsz  zasad  jest to, a   zawsze odnosi  si  do konkretnego zachowania, a nie do oso  . 

Drug ,    nie generalizowa , lecz skupia  si  t lko na t m zachowaniu, kt re chcem  

wzmocni . Kolejn , a   pu licznie wer alizowa , dlaczego doceniam  po  dane zachowanie, 

zauwa aj c w siłek i zaanga owanie uczennic  lu  ucznia w osi gni cie oczekiwanego 

rezultatu. Inn ,    d     do stosowania wzmocnień niematerialn ch, a   kształtowa  

przekonanie,  e wartoś  ma nie t lko to, co namacalne i w mierne. Jeszcze inn ,    nie 

traktowa  prostej pochwał  jako  orm  wzmocnienia. Jest z  t ulotna i nie zawiera w so ie 

konkretnych argument w, kt re wspieraj  utrwalenie danego zachowania. Ostatni  zasad , 

na kt r  warto zwr ci  uwag  jest d ałoś  o spos  , w jaki nasze, naucz cielskie, 

zachowania i reakcje wpł waj  na zachowania uczennic i uczni w. Koniecznie trze a zwr ci  

uwag  na obiektywizm naszych ocen i charakter sposobu udzielania informacji zwrotnej.  

Wykorzystane źródła: 

https://blog.advancementcourses.com/articles/reinforcement-theory-classroom/ 

https://pieknoumyslu.com/pozytywne-wzmocnienie-co-to-jest-i-jak-z-tego-korzystac/ 

http://edukacjananowo.pl/pozytywne-wzmocnienia/ 

https://www.classcraft.com/blog/positive-reinforcement-classroom/ 

https://blog.ceo.org.pl/zrozumiec-kompetencje-praktyki-i-podejscia-sprzyjajace-

systematycznemu-rozwijaniu-kompetencji-w-szkole/ 

Wspomagane mistrzostwo (ang: guided mastery) 

Wspomagane mistrzostwo to podejście w pracowane w ps chologii i świetnie nadaje si  

do prac  z uczniami, dla kt r ch naucz ciele tworz  kolejne stopniowo coraz  ardziej 

w magaj ce okazje do prakt kowania rozwijaj c ch si  umiej tności. Jest to proces, 

w kt r m uczeń stopniowo na iera przekonania o własnej skuteczności, tzn.  uduje 

https://blog.advancementcourses.com/articles/reinforcement-theory-classroom/
https://pieknoumyslu.com/pozytywne-wzmocnienie-co-to-jest-i-jak-z-tego-korzystac/
http://edukacjananowo.pl/pozytywne-wzmocnienia/
https://www.classcraft.com/blog/positive-reinforcement-classroom/
https://blog.ceo.org.pl/zrozumiec-kompetencje-praktyki-i-podejscia-sprzyjajace-systematycznemu-rozwijaniu-kompetencji-w-szkole/
https://blog.ceo.org.pl/zrozumiec-kompetencje-praktyki-i-podejscia-sprzyjajace-systematycznemu-rozwijaniu-kompetencji-w-szkole/


 

 

poczucie,  e mo e so ie poradzi  z w zwaniami i zadaniami, kt r ch wcześniej    si  

nie podj ł, poniewa  uznał,  e nie jest w stanie im sprosta . Skutecznoś  odnosi si  

do przekonania jednostki o jej  zdolności do organizowania i w kon wania działań 

niez  dn ch do osi gni cia określon ch cel w  (Bandura, 1997). Wiara ta jest 

nierozerwalnie zwi zana z poczuciem sprawczości, poniewa  im silniejsze poczucie własnej 

skuteczności, t m wi ksze prawdopodo ieństwo,  e jednostka   dzie  rała spraw  

we własne r ce (Bandura, 1997).  oczucie skuteczności wpł wa na w  or  dokon wane 

przez uczni w, co z kolei przekłada si  na poczucie posiadania wpł wu na własne   cie. Kied  

dzieci (uczniowie) maj  poczucie sprawczości, czuj ,  e maj  wi ksz  kontrol  nad so   

i zacz naj  dostrzega  i rozumie  sw j wpł w na ludzi i świat wok ł nich. Jeśli uczeń 

ma poczucie sprawczości, w wczas wpł wa i kieruje własn  nauk , dokonuje w  or w, 

w ra a opinie, zadaje p tania i rozwa a (docieka), pokazuje,  e rozumie, tworz  nowe 

znaczenia, jest aktywn m członkiem społeczności ucz cej si . 

Warto pami ta ,  e  sukces  niekoniecznie i nie zawsze oznacza najw  sz  mo liw  w nik. 

Ka d  z nas inaczej de iniuje to słowo, podo nie jak pora k . Zar wno w soka samoocena, 

jak i l k przed pora k , mo e powstrz m wa  przed działaniem, mo e  lokowa  rozw j. 

Zatem wa ne w kształtowaniu poczucie skuteczności jest to, w jaki spos   traktujem  swoje 

niepowodzenia i  ł d . Kied  jesteśm  przekonani o własnej w sokiej skuteczności, to jedna 

cz  dwie pora ki, ni  nie zachwiej .  odo nie ma si  z uczniami – jeśli maj  oni w sokie 

poczucie szkolnej skuteczności, to  ardziej anga uj  si  w realizacj  zadań, s   ardziej 

w trwali i odporni na trudności. Kied  wierz  w osi gni cie poz t wnego e ektu i kied  

im na t m zale  , to stosuj  wted   ardziej elast czne i s stemat czne działania, cz li 

cz ściej koncentruj  si  na jakości w konania, analizuj  własne post p , co pozwala 

w e ekcie na uruchomienie wi kszej ilości strategii, kt re prz nios  powodzenie. Z drugiej 

strony, przekonanie o    ciu do niczego  w cz mś, nie zostanie przekreślone jedn m 

sukcesem. Naucz cielom jest trudno przekona  uczni w o niskim poczuciu skuteczności, 

 e dadz  so ie rad , ale poszukajm  cz nnik w, kt re wpł waj  na poczucie skuteczności. 

Albert Bandura, gł wn   adacz poczucia skuteczności, w mienia jego czter  źr dła  



 

 

1. Sukces  w w kon waniu dot chczasow ch zadań 

Nasz  rol  jest zwraca  uwag  na post p  uczni w, w ka d m o szarze ich działań, a   

ka d  z nich dostrzegał swoje sukces , nawet najmniejsze. Wa ne, a   pokaz wa  

uczniom,  e pora ki, kt re ponosz , mog  prowadzi  do rozwoju, wi c s  naturaln m 

etapem w d  eniu do sukcesu.  owinniśm  tworz   takie doświadczenia edukac jne, 

kt re   d  skutkował  sukcesami. Wa na   dzie tutaj in ormacja zwrotna skupiona na 

sukcesach i post pach ucznia. 

2. O serwowanie zachowań inn ch 

Nasi uczniowie (dzieci), na  waj  nowe zachowania poprzez modelowanie, skupiaj  oni 

uwag  na zachowaniu modela, zapami tuj  to zachowanie oraz w pr  owuj  je we 

własn m działaniu.  owielane s  jed nie te zachowania, co do kt r ch człowiek oczekuje, 

 e umo liwi  osi gni cie jakichś po  dan ch stan w rzecz . Oso a pełni ca  unkcj  

modela musi     postrzegana przez od iorc  jako ktoś o w sokim statusie i 

kompetencjach. Zachowania oso  , wo ec kt rej   wi si  negat wne emocje, nie   d  

powielane. Warto te  pami ta ,  e oso a, kt r  chcem  naśladowa , nie mo e w dawa  

si  nam niedoścignion m wzorem, ideałem.  oczucie własnej skuteczności  uduje si  na 

przekonaniu,  e skoro ta oso a mo e coś osi gn  , to i ja mog .  ami tajm  tak e,  e 

modelowanie zachodzi tak e pomi dz  uczniami, dlatego ogromn  rol  pełni uczenie si   

we wsp łprac , cz li w parach i mał ch grupach. 

3. Informacja zwrotna i sugestie 

In ormacja zwrotna mo e     udzielana przez naucz ciela uczniom, przez uczni w inn m 

uczniom (ocena kole eńska), ale tak e przez uczni w naucz cielowi (to  uduje poczucie 

wpł wu uczni w,  o p tam  ich o zdanie). Wa ne, a   IZ nie ograniczała si  t lko do 

zadań edukac jn ch, ale  e     ła o ecna tak e w oddział waniach w chowawcz ch. 

4. Stan emocjonalny i energia 



 

 

Emocje, szczeg lnie silne i negat wne, nie sprz jaj  e ekt wności, dlatego wa ne jest 

uczenie nasz ch uczni w naz wania emocji oraz radzenia so ie ze stresem, 

intensywnymi emocjami, z trudn mi s tuacjami. Warto tutaj zwr ci  uwag  na 

kształtowanie umiej tności samoregulacji w podejściu Sel - eg, kt re mo e zmieni  

nasz  opt k  postrzegania trudn ch zachowań uczni w. Sel - eg to w j tkowa metoda, 

kt ra pozwala opanowa  nadmiern  stres i usun   prz cz n  złego samopoczucia. 

Kanad jski ps cholog, Stuart Shanker, kt r  spopular zował to poj cie, uwa a,  e 

wsz sc  powinniśm  rozpoznawa  pierwsze s gnał  stresu i od razu na nie reagowa  nie 

czekaj c, a  urosn  do katastro aln ch rozmiar w. Jego metoda opiera si  na 

poszukiwaniu źr deł niewłaściw ch zachowań, pro lem w emocjonaln ch i trudn ch w 

relacjach w stresie. 

Zar wno strategia poz t wnego wzmocnienia, jak i wspomagane mistrzostwo, ma 

szczeg lne zastosowanie prz  rozwijaniu kompetencji  ehawioraln ch uczni w, np. 

ciekawości poznawczej cz  non-kon ormizmu poznawczego. Naucz ciel mo e docenia  

po  dane zachowania uczni w, wzmacniaj c je, prz  u  ciu ka dej z t ch strategii.  

Wykorzystane źródła: 

https://blog.ceo.org.pl/mam-te-moc-czyli-o-poczuciu-skutecznosci/ 

https://paderewski.lublin.pl/edukacja-i-inspiracje/pl/podaruj-dziecku-

sprawczosc#.YRZgx4gzaM- 

https://natuli.pl/pl/n/Ksiazki-o-samoregulacji-dla-dzieci-jak-radzic-sobie-z-nadmiernym-

stresem/290 

Polecane lektury: 

Stuart Shanker, Samoregulacja w szkole. Spok j, koncentracja i nauka, w d. Mamania 

Stuart Shanker, Teresa Barker, SELF-REG.  oznaj metod  samoregulacji, kt ra pomo e To ie 

i Twojemu dziecku radzi  so ie z nadmiern m stresem. 

https://blog.ceo.org.pl/mam-te-moc-czyli-o-poczuciu-skutecznosci/
https://paderewski.lublin.pl/edukacja-i-inspiracje/pl/podaruj-dziecku-sprawczosc#.YRZgx4gzaM-
https://paderewski.lublin.pl/edukacja-i-inspiracje/pl/podaruj-dziecku-sprawczosc#.YRZgx4gzaM-
https://natuli.pl/pl/n/Ksiazki-o-samoregulacji-dla-dzieci-jak-radzic-sobie-z-nadmiernym-stresem/290
https://natuli.pl/pl/n/Ksiazki-o-samoregulacji-dla-dzieci-jak-radzic-sobie-z-nadmiernym-stresem/290


 

 

Al ert Bandura, Teoria społecznego uczenia si , W dawnictwo Naukowe  WN 

Celowa praktyka  

Na czym polega celowa praktyka? 

Celowa prakt ka to termin ukut  przez ps chologa, Andersa Ericssona, dla określenia rodzaju 

prakt ki stosowanej w celu maks malizacji rozwoju umiej tności. Badania Ericssona polegał  

na w szukiwaniu ludzi, kt rz  potra i  po mistrzowsku ro i  coś, czego r wnie per ekc jnie 

nie potra i  inni i dociekaniu, dlaczego s  lepsi od reszt . Badaj c skrz pk w-wirtuoz w, 

zauwa  ł,  e r  nice w umiej tnościach mo na w jaśni  poprzez iloś  czasu poświ conego 

na " wiczenia w samotności". Jest to prakt ka, kt ra w maga pełnego zaanga owania, 

w sokiej koncentracji, w trwałości, s stemat czności i nie sprawia szczeg lnej prz jemności. 

Wnioskiem jest to,  e najlepsi na świecie  wicz  wi cej ni  wsz sc  pozostali.  

Celow  prakt k  Ericsson opisuje jako zaanga owanie z pełn  koncentracj  w akt wnoś  

 wiczeniow  maj c  na celu popraw  konkretnego aspektu danej sprawności. Kluczowe s  

tutaj: 

1. Określenie prec z jnego celu  wiczenia, a    wicz c  wiedział na jakim aspekcie 

danej sprawności   dzie si  skupiał. Bez do rze zde iniowan ch i konkretn ch cel w 

nie ma sposo u,    oceni  post p . W wczas łatwo jest zadowoli  si  mniejsz mi 

osi gni ciami. 

2.  odporz dkowanie rodzaju  wiczeń o ranemu celowi. 

3. W znaczenie trudnego do osi gni cia celu - jeśli ucz c  nie zostanie w pchni t  poza 

własn  stre   kom ortu, nie nast pi e ekt uczenia si . Trudne, acz osi galne cele, 

powoduj  wzrost w siłku, skupienia i zaanga owania w ich realizacj . 

4. O serwacja w kon wan ch przez ucz cego si   wiczeń przez naucz ciela/trenera, 

5. Nat chmiastowa in ormacja zwrotna, w ramach kt rej docenione jest to, co zostało 

ulepszone, jak i przekazane wskaz wki, co w maga dalsz ch  wiczeń i w jaki spos   



 

 

to ro i . Bez in ormacji zwrotnej nie ma sposo u, a   dowiedzie  si , co jeszcze 

trze a poprawi  lu  jak  lisko jest si  w znaczonego celu. 

Jednak nie ka de  wiczenie cz ni mistrza. Anders Ericsson w r  nia tak e tzw. prakt k  

naiwn  (ang  naïve practice), kt ra polega na t m,  e po osi gni ciu zadowalaj cego nas 

poziomu umiej tności przestajem  je rozwija , mimo,  e w korz stujem  dan  umiej tnoś  

latami. Brakuje nam  owiem w zwań,  odźc w do rozwoju.  rz kładowo umiem  prowadzi  

samoch d, lecz nie doskonalim  tej sprawności, porozumiewam  si  w j z ku o c m na 

poziomie w starczaj c m do codziennej komunikacji i t m si  zadowalam .  

Według Ericssona celowa prakt ka jest najsz  sz m, naj ardziej niezawodn m sposo em na 

rozwijanie jakiejkolwiek umiej tności. To sekret eksperckich osi gni   - ten lub ta, kto 

długotrwale i w trwale pracuje zgodnie z regułami tej prakt ki, wznosi si  na szcz t w swojej 

dziedzinie. Do ra wiadomoś  jest taka,  e wsz sc  mo em  w korz sta  jej zasad , a   sta  

si  lepszymi w tym, co robimy. 
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