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Jak wszyscy wiemy, metoda odwróconej lekcji 
została wymyślona w  Stanach  Zjednoczonych  
przez  dwóch nauczycieli chemii. Pracowali oni na 
obszarach wiejskich w stanie Kolorado. Byli  
zaniepokojeni częstą nieobecnością w szkole 
niektórych uczniów. 
 Ci nauczyciele to Jonathan Bergmann i Aaron 
Sams, którzy w 2007 roku zaczęli tworzyć nagrania 
wideo przy użyciu programów do screencastingu( 
krótkiego filmu bedącego zapisem zdarzeń na 
ekranie komputera), aby tworzyć lekcje (wraz z 
pokazami i notatkami), z których można korzystać w 
późniejszym czasie . Wyniki ich prac  zostały 
przesłane na nowo powstały wówczas serwis You 
Tube. Opublikowali także książkę o swojej pracy 
zatytułowaną "Odwrócona lekcja: dotrzyj do każdego 
ucznia w każdej klasie" (Ed. Day Every, 2012). Obaj 
nauczyciele poinformowali, że po zastosowaniu tej 
metody uczniowie zaczęli chętniej współpracować. 
Ponadto, ze względu na fakt, że czas w szkole 
podczas zajęć mogł być wykorzystywany bardziej 
elastycznie, uczniowie, którzy mieli  pewne trudności 
w nauce korzystali z dodatkowej pomocy 
nauczyciela, podczas gdy ci bardziej niezależni 
kontynuowali  samodzielną naukę. 



W 2012 r. Sams i Bergmann uruchomili program Learning for Network (FLN) typu non-profit, aby 
zapewnić wiedzę, kompetencje i zasoby oraz  skutecznie wdrożyć model odwróconej lekcji / 
nauczania. Strona FLN Ning jest bezpłatna dla wszystkich nauczycieli, którzy stosują  lub 
zdecydowali się stosować tę metodę  w klasie. 

Po to, aby dać ci wyobrażenie  o rosnącym zainteresowaniu tematem, wskazujemy, że w styczniu 
2012 r. zarejestrowano 2500 nauczycieli w witrynie, a już w marcu 2013 r. Liczba ta wzrosła do 
ponad 12 000! 

 

 

 

  

 

Spaced learning (lekcja planowanego powtarzania) została stworzona przez Paula Kelleya, który 
próbował stosować teorie Douglasa Fieldsa dotyczące  nauczania, amerykańskiego 
neurodydaktyka z Narodowego Instytutu Zdrowia i Rozwoju Dziecka. Odkrył on, że komórki mózgu 
"zapalają się" (włączają)  i łączą się w zależności od tego, jak są stymulowane. Co dziwne, jeśli 
stymulacja była przedłużona, komórka nie "rozświetlała się". Stymulacje muszą być oddzielone 
przerwami. Zespół Fieldsa sprawdził, że aby aktywować komórkę i ustalić ścieżkę budowy 
pamięci, należy przerywać naukę  10 minutowymi pauzami  między stymulacjami. Lekcja 
planowanego powtarzania jest tak skonstruowana, że są   3 wejścia z wiedzą(części)   odzielone 
10-minutowymi przerwami. Te trzy wejścia są zgodne z sekwencją:  obecność,  zapamiętanie,  
zrozumienie. Zazwyczaj są one  przygotowane  w postaci prezentacji Power Point , która może być 
wyświetlana na interaktywnej tablicy, ale także dostarczana uczniom w formie papierowej lub jako 
plik cyfrowy. Pierwsze slajdy tej prezentacji są wprowadzeniem do tematu, przedstawieniem  i 
nakłonieniem do podążania za wyjaśnienieniami nauczyciela bez  konieczności sporządzania 
notatek, drugie wejście zazwyczaj składa się z tych samych slajdów pokazanych podczas 
wprowadzania, ale bez tekstów/napisów , które uczniowie mają zapamiętać. Trzecia stymulacja 
składa się z różnych czynności/zadań, opisanych na slajdach, której celem jest pełne zrozumienie 
omawianego tematu. 

 

 

Trzy lata temu, podczas gdy program Flipped Learning (lekcji odwróconej) and Spaced (lekcji 
planowanego powtarzania) wzbudzał coraz większe zainteresowanie, ADI (włoskie stowarzyszenie 



nauczycieli) sfinalizowało przygotowanie  projektu europejskiego ( FLI-SPA 2020) na temat   
wykorzystania tych metodologii w różnych krajach. Badanie było kontynuowane wspólnie z 
następującymi partnerami: szkoła Aldini, Valeriani i Siriani w Bolonii, Urząd Miasta  Bolonia, Urząd 
Miasta Gdynia, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni, Wyższa Szkoła Bankowa  
w Gdyni oraz turecka szkoła techniczna w Izmirze. Doprowadziło to do rozpoczęcia działań  w 
2015 r. w ramach europejskiego projektu, mającego na celu zaplanowanie lekcji z wykorzystaniem 
tych dwóch  metod na temat planowania, badania i oceny  zmian klimatycznych  w grupach 
mieszanych złożonych z uczniów  wymienionych  trzech państw, wśród których byli także 
uczniowie z SPE (z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). 

  
 

 

 

DLACZEGO CHCEMY ZASTOSOWAĆ ODWRÓCONĄ LEKCJĘ I LEKCJĘ PLANOWANEGO POWTARZANIA DLA 
UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. 

Zwiększanie aktywnych (w klasie) możliwości uczenia się jest podstawową i wspólną cechą 
modeli: lekcji odwróconej i lekcji planowanego powtarzania. To dlatego, że nauczanie przeniesiono 
do domów uczniów lub, w przypadku lekcji planowego powtarzania, treści są kondensowane do  
maksymalnie 15 minut. 

Wiekszość aktywnych strategii/metod  edukacyjnych wspiera efektywność i skuteczność dobrego 
samopoczucia w szkole. Aktywne uczenie się zapewnia uczniom możliwość opanowania nowych  
treści poprzez czytanie, pisanie, słuchanie, eksponowanie, myślenie i tworzenie (University of 
Minnesota Center of Learning and Education, 2008). 

 



Aktywna nauka poprawia wyniki w nauce uczniów (Hake, 1998, Knight & Wood, 2005, Michael, 
2006; Freeman i wsp., 2007; Chaplin, 2009); Zwiększa zaangażowanie ucznia i poprawia 
krytyczny sposób myślenia. Poprawia także postawę ucznia i jego zdolność do interakcji i 
współpracy (O'Dowd i Aguilar-Roca, 2009). (Akinoglu i Tandogan, 2006). Wreszcie wykazano, że 
aktywna nauka  ma pozytywny wpływ na przyszłość ucznia, poprawia jego dyscyplinę, krytyczne 
myślenie i zachowanie. 

Teraz spójrzmy na niektóre z mocnych stron obu strategii. Również na to, dlaczego szczególnie 
użyteczne jest stosowanie ich  dla uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi SPE . 

 

1) tworzą środowisko integracyjne 
 
 

 

Ze względu na fakt, że metody te pozwalają na szerszy zakres różnorodnego uczenia się, 
zmuszają nauczycieli do wyraźnej zmiany mentalności. Prowadzą one do porzucenia sztywności 
na rzecz większej elastyczności i swobody jesli chodzi o środowisko szkolne, metody, zasady, 
terminy pracy i terminy wystawiania  ocen. 

Korzystając z odwróconej lekcji i lekcji planowanego powtarzania, istotne jest, aby mieć możliwość  
tworzenia elastycznego środowiska edukacyjnego, w którym uczniowie mogliby wybierać i 
wykonywać różne czynności. Ponadto nauczyciele muszą zaakceptować fakt, że w klasie będzie 
dość chaotycznie i głośno w porównaniu do cichej, typowej lekcji  uczniów szkół średnich 
uczęszczających na zajecia. Nauczyciele zachęcani są do większej elastyczności co do 
oczekiwań, terminów i metod oceniania. Faktycznie stają się przewodnikami wspierającymi, 
pobudzającymi 

 i pomagającymi w pracy grupowej swoich uczniów. Muszą monitorować wszystkie grupy, upewnić 
się, że każdy uczeń ma własną "rolę" w społeczności, w której pracuje, pomagać im przezwyciężać 
trudności, stworzyć pomysł, aby kreować otoczenie, które jest naprawdę wspólne i gdzie każdy 
uczeń może znaleźć swoje "miejsce ". 

2) Zachęcają nauczycieli do dokładnego zaplanowania wszystkich działań w uczeniu się 
wraz ze swoimi kolegami w zawodzie 



 

Przed wprowadzeniem tych metod będziesz- jako nauczyciel- potrzebował dużo pracy 
planistycznej. Nie można improwizować takich lekcji. To zachęca nauczycieli do stosowania pracy 
w zespole, a także zwrócenie uwagi na wszystkich uczniów, z którymi pracują, rozważanie ich 
mocnych i słabych stron oraz szukanie metod, które pozwolą każdemu z nich skutecznie 
zintegrować się w tych grupach roboczych. 

Duża część planowania zajęć powinna skoncentrować się na ewaluacji: podczas poszukiwania 
oceny mającej sens istotne staje się włączenie nie tylko ewaluacji dyscypliny, ale także wszystkich 
kluczowych  umiejętności, które mogą i muszą rozwijać się poprzez skuteczne nauczanie i które 
coraz częściej są oczekiwane na rynku pracy. Warto docenić nie tylko klasyczne umiejętności 
przekrojowe (działać w sposób odpowiedzialny i niezależny, nauczyć się uczyć), ale także 
umiejętność stymulowania grupy i jej zdolności do tworzenia pozytywnego i sprzyjającego do 
włączenia się środowiska pracy. 

 

 

3)Lekcja odwrócona i  lekcja planowanego powtarzania  rozwiązują problem nieregularnego 
uczestnictwa w lekcji i umożliwiają wszystkim rozwój (progres) we własnym tempie.  

Pomagają również w monitorowaniu uczniów w domu, ponieważ zachęcają nauczycieli do 
zapisywania, umieszczania  i publikowania zasobów i zawartości on line (Power Point lub wideo). 

 

 

 

Lekcje odwrócone oraz planowanego powtarzania zachęcają nauczycieli do tworzenia materiałów 
wideo i dokumentów Power Point, które zostaną złożone i pogrupowane na platformach Moodle, 
Edmodo lub innych. Ten sposób umożliwia studentom przeglądanie  zawartości materiałów  
wielokrotnie, zależnie od potrzeb, przez cały czas, gdy są potrzebne do odtworzenia oraz 



przetwarzenia, a nauczycielom umożliwia to  monitorowanie ich postępów . Ponadto treści te są 
dostępne dla rodziców lub innych osób, które monitorują dzieci w domu i są dostępne przez 24 
godziny na dobę. 

Którzy uczniowie korzystają z zawartości online? Wszyscy korzystają z nich, jednakże jest to 
ogromna pomoc w usunięciu barier edukacyjnych zwłaszcza  dla  dyslektyków i 
niepełnosprawnych (patrz: www.skillsforaccess.org.uk/index.php). Pomaga  to również 
zagranicznym studentom, który często spędzają długi czas w krajach  pochodzenia, rozszerzając 
czas wakacji szkolnych. Dostęp do zasobów internetowych daje możliwość pracy z dowolnego 
miejsca, daje  swobodę uczniom mającym trudności w chodzeniu i z innymi trudnościami. Mogą 
uczestniczyć  w elastycznym dostępie do zasobów szkolnych. 

 

 

JAK  KORZYSTAĆ Z NINIEJSZYCH METOD W PRACY Z UCZNIAMI O SPECJALNYCH POTrzEBACH 
EDUKACYJNYCH : wskazówki dotyczące korzystania w lekcji odwróconej i lekcji planowanego 
powtarzania w czasie  z sukcesem  

1.Stworzenie środowiska edukacji inetgracyjnej 

1.1 Tworzenie grup roboczych i ról 

 

 

Zespół 

Zarówno nauczanie metodą odwróconej klasy, jak również metodą planowanego powtarzania 
oferuje grupie więcej czasu na zajęcia prawdziwie edukacyjne, które powinny być przeprowadzane 
w zespole. 

Podczas organizowania prawdziwie integracyjnego środowiska, tworzenie grup roboczych gra 
strategiczną i fundamentalną rolę. Zobaczmy jakie są główne aspekty, które należy wziąć pod 
uwagę. 

Liczebność grupy roboczej: zawsze lepiej jest tworzyć MAŁE GRUPY 2- lub 4-osobowe 
(unikając 3-osobowych), jednakże chcemy też przypomnieć, że: 

- im większa grupa, tym większe jej możliwości, wiedza, umiejętności i ilość głów gotowych na 
przyjęcie i przetworzenie informacji; 

-im krótszy czas, tym mniejsza grupa; 

-im większa grupa, tym większa szansa, że uczniowie nie będą aktywnie w niej uczestniczyć; 



-im większa grupa, tym więcej umiejętności, które posiadają jej członkowie, żeby radzić sobie z 
innymi. Powszechną pomyłką popełnianą przez wielu nauczycieli jest tworzenie 4-, 5- lub 6-
osobowych, zanim jeszcze uczniowie nabędą umiejętności pracowania w kompetentny sposób 
(para poradzi sobie z 2 interakcjami, 3-osobowa grupa z sześcioma, a grupa 4-osobowa z 
dwunastoma). 

Skład grupy i cele współdziałania: o składzie grupy (heterogenicznej, składającej się z dzieci o 
podobnym poziomie kompetencji) powinien decydować nauczyciel. Właściwe jest również to, aby 
nauczyciel określał role w grupach, tak aby promować współpracę, współzależność zadaniową i 
osiągnięcie założonych celów w zakresie wspólnej pracy i dyscypliny. 

Przykłady celów współpracy: używaj właściwego tonu głosu w grupie, szanuj różne punkty 
widzenia, bądź mediatorem pomiędzy różniącymi się opiniami, nie używaj wymijających zwrotów 
wobec kolegów, nie przekraczaj danego czasu (dobrze jest poprosić uczniów o przygotowanie 
krótkiego raportu, pisemnego lub ustnego na koniec każdego spotkania; to pomoże im określić, jak 
dużo zostało zrobione i ile jeszcze zostało do ukończenia zadania), zajmij się szczególnie 
wypracowywanymi materiałami i pośrednicz w relacjach między grupą i nauczycielem.  

Role: po określeniu celów współpracy i nauczania, sugerujemy nakreślenie szczegółowych ról, 
które będą odgrywane przez każdego członka grupy. 

Jednym ze sposobów wprowadzenia koncepcji odgrywania ról w klasie jest zastosowanie analogii 
do drużyny sportowej.   

Możemy sporządzić listę różnych ról w drużynie sportowej (kto jest obrońcą, kto rozgrywającym i 
czym się oni zajmują, itd.), potem możemy wyjaśnić, że podzielimy klasę na grupy, które będą 
uczyć się współpracując, gdzie każdy członek będzie grał kluczową rolę.  

Planując zajęcia, musimy rozważyć, które działania są konieczne do zmaksymalizowania nauki 
wszystkich uczniów, zarówno tych bez specjalnych potrzeb edukacyjnych, jak i tych, którzy je 
mają. Role określają, czego członkowie grupy oczekują od kolegi, i czego ta osoba ma prawo 
oczekiwać od członków swojego zespołu.  

Role w zespołach współpracujących często odnoszą się do obowiązków, które promują 
kierownictwo i prowadzenie zespołu, które stymulują i ułatwiają uczniom naukę.  

Należy zacząć od prostych ról (kierowanie I prowadzenie zespołu), np. uważaj na ton głosu, nie 
dopuszczaj do hałasu, szanuj kolejność wypowiedzi, wyjaśniaj pomysły i procedury, spisuj 
dyskusje i decyzje podjęte przez zespół, wspieraj zaangażowanie, obserwuj zachowania członków 
zespołu, itd. Każdy obowiązek powinien być poparty notatką lub ankietą. 

Współzależność i ocena grup: przypomnijmy sobie szybko, jakie są główne struktury 
współzależności w grupie. 

Istnieje pozytywna współzależność związana z celem zespołu, kiedy to członkowie zespołu pracują 
razem aby osiągnąć wspólny cel, tak aby ten wspólny cel doprowadził do tego, że członkowie 
grupy pomagają sobie wzajemnie, ponieważ inaczej nie byliby w stanie osiągnąć tego celu sami. 

Możemy mówić o współzależności obowiązku, kiedy to członkowie grupy, pomimo tego, że mają 
jeden cel, dzielą obowiązki na części, które należy wykonać indywidualnie, ale które zmierzają do 
tego samego, wspólnego celu. Na przykład, podczas przygotowywania raportu, jedna osoba ustala 
…., druga przygotowuje tekst na komputerze, a jeszcze inna zajmie się prezentacją ustną. Lub też, 
mając do czynienia z tematem historycznym, jedna osoba zajmie się wydarzeniami artystycznymi 
w danym okresie, druga kulturą społeczną i filozofią a kolejna planem miasta z tamtego okresu.  



Zespół może osiągnąć jeszcze inne poziomy pozytywnej współzależności, takiej jak ZASOBY. Ten 
rodzaj współzależności można spotkać, gdy członkowie zespołu zależą od zróżnicowanych 
kompetencji i umiejętności, lub też zależą od MATERIAŁU (kolejne części, współzależne od siebie 
lub też wyjątkowe). 

Możemy mówić o współzależności związanej z EWALUACJĄ, wtedy gdy pod koniec zadania 
zespół otrzymuje ocenę, która jest podejmowana na podstawie wyników osiągniętych przez 
każdego członka zespołu.  

W ewaluacji zespołu trzeba wziąć pod uwagę osiągnięcie celu zespołu jako całości, wraz z pracą 
wykonaną przez pojedynczych członków grupy. Oczywiście, trzeba będzie również wyznaczyć 
limity czasowe dla ukończenia zadań, ale nie muszą być one koniecznie takie same dla wszystkich 
zadań. 

Podstawowym elementem dobrego funkcjonowania zespołów jest indywidualna odpowiedzialność i 
odpowiedzialność zespołowa. Zespół musi być odpowiedzialny za osiągnięcie swoich celów, a 
każdy jego członek musi być odpowiedzialny za swój odcinek pracy (to pozwala uniknąć 
wykorzystywania innych do pracy). Zespół musi jasno określić cele do osiągnięcia i musi być w 
stanie zmierzyć zarówno poczynione postępy, jak również indywidualny wysiłek każdego członka 
zespołu.  

1.2 Weź pod uwagę różne sposoby uczenia się, popieraj wykorzystanie i konstruowanie map 
konceptualnych, rozważnie dobieraj teksty. 

 

 

Konceptualna mapa myśli - wskazówki 

Jasność/hierarchia/porządek/zarys/ 

 

Centrum/początek/obraz związany z tematem/przynajmniej 3 kolory 

Styl/osobisty/rozwijać 



Słowa kluczowe/druk/indeks górny i dolny/linie/zorganizowane/centralne/zewnętrzne/grubsze-
ważniejsze/cieńsze-mniej ważne/styl/organiczny/swobodnie płynący/długość/taki sam 
jak/słowo/obraz/łączyć/środek/…/do każdego słowa/obrazu/same 

Użycie/połączeń/kolorów/akcentu/obrazów/kodów/wymiarów 

Biorąc pod uwagę to, że różne osoby uczą się w różny sposób, według różnych sposobów i 
strategii wykorzystywanych do przetworzenia informacji; kształcenie, które bierze pod uwagę tryb 
uczenia się ucznia ułatwia osiągnięcie celów edukacyjnych. Lecz jak możemy sprostać różnym 
potrzebom wszystkich osób? Przedstawianie informacji na wiele różnych sposobów może stanowić 
skuteczny sposób; możemy na przykład wykorzystać wiele ilustracji, obrazów, rysunków, grafów, 
diagramów, map konceptualnych, a także stosować wyjaśnienia ustne lub w formie podcastów lub 
screencastów. Ostatecznie, można dać uczniom dostęp do wszystkich tych materiałów. Pragniemy 
przypomnieć, że dla skutecznego wykorzystania video lub podcastu, lepiej żeby były to krótkie 
prezentacje, przy czym zalecane jest wykorzystanie kilku filmów, każdy po kilka minut raczej nić 
jednego, który trwa 15 minut.  

Pomimo wzrastającej ważności roli technologii we wspieraniu dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, powinniśmy ocenić efektywną skuteczność wykorzystania instrumentów 
technologicznych w każdym indywidualnym przypadku. Na przykład, prowadząc projekt, zdajemy 
sobie sprawę, że w średnich rozmiarów grupach (4-, 5-osobowych) używanie PC, w rzeczy samej, 
zmniejszyło zaangażowanie grupy do jedynie dwóch osób, podczas gdy wykorzystanie wielkich 
billboardów i markerów pozwoliło na zaangażowanie i zainteresowanie wszystkich 

Wśród dostępnych narzędzi wizualnych, mapowanie jest niezwykle istotne. Jest jedną z 
najbardziej skutecznych strategii kompensacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, ponieważ dopełnia komunikację tekstową komunikacją wizualną. Często strategia 
ta wiąże się z komponentem technologicznym, ale – jak już wspomniano – możemy wykorzystać ją 
tworząc na dużych arkuszach papieru za pomocą markerów. Zwiększając ilość czasu na działania 
w klasie, metody odwróconej klasy i planowanego powtarzania pozwalają na zespołowe tworzenie 
map konceptualnych. Stanowi to niezwykle istotny element. W ogromnej większości przypadków, 
gotowe mapy nie istnieją, więc muszą zostać utworzone (lepiej jeżeli zrobi to osoba, która ma ich 
używać), a to wymaga czasu i umiejętności. Problem skuteczności pracy w szkole dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest jednym z najpoważniejszych i wymagających 
szczególnej troski. Dzieci te chcą robić to samo, co ich rówieśnicy w klasie, ale tak, aby nie 
zabierało im to dwa razy więcej czasu. Tworzenie map w klasie, w dobrze dobranych zespołach i 
pod fachowym przewodnictwem nauczyciela pozwoli wszystkim dzieciom czuć się tak samo, a 
równocześnie zmniejszy ryzyko trywializowania treści, mieszania syntezy z uproszczeniem, lub 
syntetycznej reprezentacji wiedzy z samą wiedzą.  

Mapy konceptualne są właściwie bardzo przydatne wszystkim uczniom, ale stają się szczególnie 
interesujące i przydatne dla tych z zaburzeniami uczenia się, ponieważ: 

- ogólnie, posiadanie pewnej autonomii w dostępie i organizacji informacji jest dokładnie tym 
polem, gdzie takim osobom jest im trudniej; 

- mapy są ważnym obowiązkowym zasobem, ponieważ ich czytanie oparte jest głównie na 
analizie graficznej. Nawet osoba dyslektyczna, odpowiednio uczona, potrafi je odczytać i 
łatwo zrozumieć, ponieważ dekodowanie tekstu zredukowane zostaje jedynie do słów 
haseł; 

Wykorzystanie map jest doskonałe dla wszystkich dzieci, kiedy mają przygotować debatę (ustnie 
lub pisemnie) ponieważ pomagają one w śledzeniu ścieżki i porządku prezentacji. Co więcej, mapa 
pomaga w zapamiętaniu i rozumieniu dzięki kombinacji logicznych połączeń, które łączą koncepcje 
w dynamiczny i elastyczny sposób. Im więcej i bardziej złożonych informacji jest do przetworzenia i 
zapamiętania, tym więcej pojawia się tu korzyści.  



Jeżeli chodzi o wybór tekstów do czytania, uczenia się lub powtarzania, musimy pamiętać, że to 
właśnie graficzne, strukturalne lub syntaktyczne środowisko może ułatwić lub utrudnić 
zrozumienie. Z pewnością istnieją ważne aspekty, które należy zbadać i ocenić. Elementy 
strukturalne tekstu, tytuły sekcji, podpisy pod ilustracjami, ilustracje, ramki muszą być łatwo 
rozpoznawalne. Następujące elementy są również korzystne:  

- kolorowe tło, ale niejednolite, tak aby łatwo rozpoznać ewentualny podział na sekcje; 

- łatwy, czytelny tekst, w wyraźnie widocznych i kontrastujących kolorach, wyraźna czcionka z 
odstępami pomiędzy wyrazami i interlinią ułatwiającą czytanie; 

- prosty język, zarówno pod względem słownictwa, jak również składni; 

- bogaty materiał wizualny. 

 

Uczyń klasę przyjazną i przytulną 

 

 

 

Tradycyjny wygląd klasy zmienia się przy stosowaniu metody odwróconej klasy lub planowanego 
powtarzania; jak więc możemy zmienić to środowisko w jak najbardziej przyjazne? Organizacja 
klasy oznacza, że ma być ona przytulna, ma być miejscem, gdzie można dobrze się poczuć a 



nauka staje się łatwa. Każdy chętniej wejdzie do klasy, gdzie przestrzeń została dla niego 
przygotowana, a jeszcze chętniej, jeżeli została przygotowana również przez niego.  

Pozwólmy ścianom mówić, niech uczą, wspierają i sugerują. Używaj arkuszy papieru, banerów, 
tablic. Czegokolwiek używasz, najważniejsze jest, żeby pisać w prosty sposób, czytelnie, tak, żeby 
widać było to z daleka: kilka słów, dużymi literami, jasno i szeroko. Możemy ustawić ławki zgodnie 
z naszymi potrzebami, zaplanowanymi zadaniami, lub z podziałem na zespoły.  

W czasie tego projektu organizowano krótkie przerwy na kawę, kiedy to uczniowie i nauczyciele 
mogli napić się kawy nawet poza zaplanowanym czasem na odpoczynek; mogli zabrać kubek na 
swoje stanowisko pracy i spróbować kilku przekąsek z różnych krajów, które przygotowali 
….studenci. Podczas spotkań międzynarodowych, przerwa na kawę została zorganizowana w 
konkretnym miejscu, innym niż to, gdzie odbywała się nauka. Gdy zajęcia zostały wznowione 
przez nauczycieli w ich krajach, przerwy na kawę organizowane były w tym samym 
pomieszczeniu, gdzie odbywały się zajęcia, z powodu braku miejsca. Pomysł ten został od razu 
doceniony, ponieważ natychmiast wprowadza towarzyski nastrój i luźną atmosferę, która nie 
zakłóca jednak działań – a wręcz przeciwnie! Liczne zespoły robocze decydowały się na 
pominięcie czasu przeznaczonego na odpoczynek i kontynuowały pracę, przynosząc kawę na 
swoje stanowiska pracy. 

Na koniec, zalecamy aby w klasie był zegar dla określenia czasu pracy i odpoczynku. Dobrze jest 
również zachęcać uczniów do mierzenia czasu i przyzwyczajać ich do obliczania ile czasu 
potrzebują na zadaną pracę, zgodnie z jej ilością i stopniem trudności. 

2) Planowanie, wprowadzanie i nadzorowanie lekcji 

2.1. Sporządź plan lekcji 

 

Efektywne planowanie musi zawierać informacje, które będą: 

- znaczące: czasem krótka ważna informacja napisana we właściwy sposób wystarczy; 

- realistyczne: dokładnie rozważ ograniczenia! Na przykład: unikaj planowania zbyt wielu działań, 
zbyt skomplikowanych – jeżeli czas, który masz do dyspozycji jest krótki. Wszystkie czynności 
podczas planowanej lekcji muszą zawierać realistyczne określenie czasu potrzebnego na ich 
przeprowadzenie. Oczywiście, obserwacja podczas lekcji pomaga skorygować przewidywane 
limity czasowe, ale powinniśmy się ich trzymać, jeżeli to możliwe. Ponadto, ważne jest obliczenie 
czasu potrzebnego na uzyskanie informacji zwrotnych, czasu potrzebnego na wprowadzenie 
tematu i stymulowanie debaty; nigdy nie należy obliczać czasu jedynie na samą lekcję.  

- spójne: unikaj sytuacji, w których poszczególne zadania w ramach jednej lekcji będą zawierały 
nieuzasadnione rozbieżności; 



- konkretne, widoczne i sprawdzalne: dobry plan nie zawiera niejasnych i ogólnych informacji, które 
mogą być dowolnie interpretowane; dobry projekt scenariusz to taki, który pozwala wielu 
nauczycielom na przeprowadzenie tej samej lekcji. 

I na koniec – scenariusz nie musi być dokumentem ostatecznym. Wręcz przeciwnie, powinien 
podlegać ciągłym ulepszeniom i modyfikacjom.  

Niezależnie od używanych metod i proponowanych aktywności, powinniśmy pamiętać o 
następujących sugestiach:  

1) Znaczenie wprowadzenia: na początku lekcji powinniśmy poświęcić nieco czasu na 
wprowadzenie uczniów w temat zajęć. Warto jest przypomnieć informacje, które już posiadają i 
zapytać się, jakie są ich oczekiwania co do treści lekcji: czego się spodziewają i jakie są ich 
hipotezy, co już wiedzą, czego nie wiedzą, co myślą, że wiedzą, co chcieliby wynieść z lekcji, itp. 
Bardzo przydatnym narzędziem może być mapa: narysowana przez nauczyciela na tablicy lub 
wydrukowana i rozdana uczniom na kartkach do uzupełnienia. 

2) Aktywności i przerwy: w schemacie lekcji odwróconej (flipped lesson), zaplanowane czynności 
muszą być podzielone na 1) pracę w domu i 2) pracę na lekcji. Zadania domowe powinny 
uwzględniać obejrzenie materiału filmowego (link powinien być podany w planie) oraz jedno lub 
więcej zadań do wykonania na podstawie materiału. W klasie, zaraz po wprowadzeniu, musimy się 
upewnić, że materiał został obejrzany, a zadania wykonane.  

W planie lekcji „z przerwami” (spaced learning lesson) podstawą są trzy elementy: zaprezentuj, 
zapamiętaj, zrozum – to one definiują czas lekcji. Trzeci element możemy oczywiście rozszerzyć 
(standardowo trwa on 15 min), w zależności od stopnia zrozumienia tematu przez uczniów.  

Musimy pamiętać, że złożone zadania zawsze powinny być podzielone na szereg mniejszych, 
łatwiejszych do zrozumienia. Poszczególne zadania powinny być przy tym rozdzielone przerwami. 
W trakcie prowadzenia zajęć za granicą, przerwy robimy po 90 minutach zajęć – uważa się, że 
nauczanie jest efektywne, jeśli zapewniony jest wystarczający czas na odpoczynek. Chociaż 
powyższa zasada odnosi się do wszystkich uczniów, powinniśmy być na nią szczególnie wyczuleni 
w trakcie pracy z uczniami z trudnościami, którzy szybciej się męczą i pracują w mniej 
zautomatyzowany sposób.   

3) Znaczenie pomocy wizualnych: pomoce wizualne są bardzo ważne w trakcie lekcji. 
Tłumaczenie lekcji przy pomocy dokumentacji, filmów, prezentacji, tablicy interaktywnej jest nie 
tylko bardziej interesujące i zabawne, ale również łatwiejsze do zapamiętania. To dlatego lekcje 
odwrócone i lekcje z przerwami są szczególnie efektywne. Przeznaczenie dodatkowego czasu na 
powtórne obejrzenie materiału (zadanego do domu) w trakcie lekcji może być dobrym pomysłem, 
w zależności od danego przypadku. Można też zaproponować uczniom obejrzenie innego 
materiału, skoncentrowanego na najważniejszych kwestiach.  

Przy nauczaniu z przerwami należy natomiast zawsze pamiętać o dołączeniu prezentacji w 
programie PowerPoint do lekcji i o wręczeniu uczniom wydrukowanych materiałów przed 
rozpoczęciem lekcji. Prezentację można wzbogacić o filmy, symulacje on-line i inne materiały. 

4) Znaczenie uczestnictwa w zajęciach i opinii zwrotnych: Zadania powinny być interaktywne, 
dlatego też musimy pamiętać o zaplanowaniu odpowiedniej ilości czasu w planie lekcji. Dobra 
lekcja to taka, w trakcie której nieustannie pytamy uczniów o ich zdanie i kreujemy konflikty 
poznawcze między uczniami a nauczycielem. Ponadto dzięki stymulowaniu uczniów do 
wypowiadania opinii sprawdzamy, czy zadanie domowe zostało zrozumiane i nadzorujemy pracę 
w grupach, co również zabiera czas. Jeśli chodzi o sporządzanie scenariusza lekcji, sugerujemy 
zrobienie notatek, które będą nam przypominać o pobudzaniu uczniów do dyskusji i wyrażania 



swoich opinii. Często nauczyciele zapominają o tym elemencie, zwłaszcza w stresujących 
sytuacjach, na przykład kiedy w klasie obecni są zewnętrzni obserwatorzy.  

5) Weryfikacja wiedzy i ćwiczenie ewaluacyjne: dobrze jest zawrzeć w scenariuszu choćby 
krótką weryfikację, tak, żeby proces nauczania był pełen. Możemy na przykład stworzyć quiz przy 
pomocy Socrative lub innego narzędzia, w celu sprawdzenia ile informacji grupa zdołała przyswoić. 
Ponadto ważne jest wyrobienie w uczniach nawyku samokontroli i sprawdzania własnych błędów. 
Możemy wprowadzić takie elementy za pomocą wspomnianych narzędzi lub zachęcając uczniów 
do sprawdzenia własnych produktów (prezentacji, plansz, filmów, itp), wręczając im przygotowane 
uprzednio formularze.  

2.2 Prowadzenie lekcji 

 

Prosimy o nietraktowanie następujących sugestii jako ścisłych wytycznych. Jasne jest, że nikt nie 
zdoła wypełnić bezbłędnie wszystkich zadań. Powinniśmy mierzyć siły na zamiary – każdy może 
popełnić błąd – nauczyciel również! Praca i wysiłek włożone w lekcje z pewnością zaowocują 
wyższą samooceną i pewnością siebie, zarówno u nauczyciela, jak i u uczniów. 

Opinie zwrotne: znaczenie wydawania i słuchania opinii zostało juz szeroko omówione, ale jak to 
robić w praktyce? „Czy rozumiecie?” – to jedno z najbardziej nietrafionych pytań, jakie nauczyciel 
może zadań uczniom, ponieważ większość odpowie, że tak – zarówno ci, którzy rzeczywiście 
rozumieją, jak i ci, którzy nie zrozumieli niczego, ale nawet nie zdają sobie z tego sprawy. 
Zrozumienie powinniśmy raczej weryfikować zadając klasie krótkie i proste pytania. Zawsze 
zachowuj równowagę między opiniami pozytywnymi a negatywnymi. Nie oznacza to, że 
powinniśmy oszukiwać – sprawy fundamentalne powinny być jasno wyłożone – niemniej jednak 
nauczyciele często skupiają się bardziej na tym co zostało zrobione źle, niż na tym, co zostało 
zrobione poprawnie. Mały test będzie wystarczający – poproś jednego z uczniów o liczenie 
dobrych i złych odpowiedzi. Pamiętaj też, aby używać słów i wyrażeń, które zachęcą uczniów, a 
nie takich, które mogą ich urazić i zniechęcić.  

Wykorzystanie przestrzeni, poruszanie się po klasie: z tego co zostało już powiedziane jasno 
wynika, że zadania wymagają od nauczyciela podchodzenia do każdej z grup, udzielania im 
wsparcia i wskazówek, a zatem jeśli nauczyciel będzie siedział cały czas za biurkiem, 
najprawdopodobniej grupy nie uzyskają odpowiedniej pomocy i opinii na temat swojej pracy. 
Przestrzeń w klasie powinna być świadomie zorganizowana przez nauczyciela. Zadajmy sobie 
podstawowe pytania: Stoimy przed, czy za biurkiem? Spędzamy większość czasu stojąc, czy 
siedząc? Poruszamy się po klasie, czy stoimy w jednej pozycji?  

Rytm i ton głosu, spojrzenie: Niektóre aspekty mowy ciała, powiedzmy sobie szczerze, są 
zdecydowanie subiektywne, i nie możemy oczekiwać, że nauczyciel zmieni się kompletnie zanim 
wejdzie do klasy. Warto jednak przyjrzeć się poniższym wskazówkom – mogą pomóc nam 



rozpoznać własne mocne i słabe strony i wzmocnić te pierwsze. Czy ton głosu jest wysoki, czy 
niski? Mówimy szybko, czy wolno? Czy nie jest monotonny? Modulowanie tonu własnego głosu to 
narzędzie, które pomoże nam przykuć uwagę uczniów. W ten sam sposób spojrzenie na całą klasę 
(a nie unikające lub zawieszone na jednym punkcie) pomoże uczniom w koncentracji. 

Mowa ciałą (i dłoni): gesty ilustrujące i symboliczne pomagają uczniom podążać za naszym 
tłumaczeniem, podczas gdy gesty autoadaptacyjne (względem własnego ciała) i adaptacyjne 
(względem przedmiotów i innych osób) przeszkadzają w koncentracji i powinno się ich unikać.  

Zarządzanie dyskusją: Czy zadajemy pytania w trakcie lekcji? Czy podsumowujemy 
poszczególne jej części? Czy uwagi uczniów są rozwijane, przeformułowywane i 
podsumowywane? Czy zachęcamy do uczestniczenia w dyskusji? Jeśli tak, możemy uzyskać 
doskonały poziom zainteresowania i uczestnictwa w zajęciach.  

Słabe i mocne strony: Nauczyciele powinny dążyć do wzmacniania swoich mocnych stron. Jedni 
mają doskonałe poczucie humoru, drudzy są kreatywni, a jeszcze inni zarażają entuzjazmem – 
warto to podkreślać.  

 

2.3 Obserwacja lekcji 

 

Wspólna praca w grupie nauczycieli narzuca wspólne planowanie scenariusza lekcji, jak również 
wspólną jej obserwację – dzięki temu możemy poprawić plan, pomóc naszym kolegom znaleźć ich 
mocne strony, wspierać ich i motywować.  

Obserwacja lekcji powinna zakończyć się dyskusją i napisaniem raportu. Celem raportu jest 
zapisanie argumentów i uwag, jakie padają w trakcie oceny, bazującej na informacjach zebranych 
w trakcie obserwacji. Każdy kto będzie czytał taki raport, musi być w stanie zrozumieć cel lekcji, 
powody jej przeprowadzenia, problemy i rozwiązania jakie pojawiły się w trakcie procesu oceny. 
Wszystko musi być czytelne – zarówno wybór tematu, planowanie lekcji, jak i końcowa debata.  

Debata: W ramach przypomnienia poniżej przedstawiamy wskazówki dotyczące dyskusji, która 
powinna zostać przeprowadzona po obserwowanej lekcji, a przed napisaniem reportu.  

1) Grupa nauczycieli, która napisała lekcję wybiera osoby do pełnienia poszczególnych 
funkcji: moderatora, osoby pilnującej czasu, osób zabierających głos. 

2) W dyskusję z obserwatorami powinny być włączone wszystkie osoby, które pisały 
scenariusz lekcji, nie tylko osoba, która ją ostatecznie poprowadziła. 

3) Moderator powinien zarysować schemat debaty oraz cel, jaki postawiła przed sobą grupa 
planująca lekcję. 

4) Nauczyciel, który prowadził lekcję, pierwszy zabiera głos – później wypowiadają się inni 
członkowie grupy. Nauczyciele mogą opowiedzieć, co udało się im zrealizować, a co 
powinno zostać w przyszłości zmienione. 



5) Nauczyciele mogą też wymienić trudności, jakie napotkali w trakcie procesu planowania 
oraz sposoby na radzenie sobie z nimi. 

6) Następnie głos zabierają obserwatorzy, którzy porównują cele i założenia lekcji z jej 
realizacją.  

7) Obserwatorzy powinni wydawać zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie i uwagi. 
8) Każdy obserwator powinien skomentować jeden konkretny aspekt lub fragment lekcji. 

Należy się upewnić, że każdy obserwator ma tyle samo czasu na swoją wypowiedź.  
9) Ważne jest przestrzeganie czasu – w ten sposób nie stracimy z oczu głównego celu naszej 

debaty. 
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