
 



 



 

Innowacja społeczna pn. „Model akwizycji języka obcego a aktywizacja sieci neuronalnych w kontekście 

koncepcji inteligencji wielorakich” powstał w ramach projektu „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze 

kształcenia ustawicznego osób dorosłych” o numerze POWR.04.01.00-00-I085/15 i jest dofinansowany  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

 

Magdalena Bednarek 

Model akwizycji języka obcego  

a aktywizacja sieci neuronalnych  

w kontekście koncepcji inteligencji 

wielorakich 

Podręcznik metodyczny – innowacja w zakresie edukacji dorosłych 

 

 

 

Łódź 2019 



 

 

 

Model akwizycji języka obcego a aktywizacja sieci neuronalnych w kontekście koncepcji 

inteligencji wielorakich 

Podręcznik metodyczny – innowacja w zakresie edukacji dorosłych 

 

Koncepcja i redakcja: Magdalena Bednarek 

Autorzy: 

Kinga Antonijczuk 

Magdalena Bednarek 

Anna Kamont 

Przemysław Krakowian 

Katarzyna Sochacka 

Katarzyna Wiącek 

 

Korekta: Magdalena Bednarek, Anna Tupiec 

Skład i opracowanie graficzne: Anna Tupiec 

 

© Copyright by Lingua Consulting Sp. z o.o., Łódź 2019 

 

 



Słowo wstępne 

 

 
5 

Słowo wstępne 

 

Niniejszy podręcznik metodyczny przeznaczony dla metodyków, edukatorów i lektorów 

języków obcych stanowi cenne źródło uzupełniające w codziennej pracy ze słuchaczem 

dorosłym. 

Aby skutecznie nauczać języka obcego warto zaznaczyć, iż zdolność posługiwania  

i sprawnego komunikowania się w języku obcym wyposaża każdego młodego człowieka  

w niezwykle istotne umiejętności otwierające szeroko furtkę na rynek pracy, a zwłaszcza na 

europejskim gruncie. Młodzi ludzie wkraczający w dorosłe życie nie zawsze to rozumieją,  

i dlatego właśnie to MY – nauczyciele, edukatorzy – powinniśmy im wyjaśnić i uzmysłowić, 

jakże cenna to jest umiejętność. W rezultacie Wprowadzenie porusza istotne aspekty  

z punktu widzenia zarówno osoby prowadzącej proces kształcenia, jak i samego uczestnika 

procesu uczenia się. Przedstawiam w nim korzyści wynikające ze znajomości jakiegokolwiek 

języka obcego w stopniu co najmniej komunikatywnym potwierdzając, że kursy językowe 

niezależnie od źródła, z którego korzystamy wciąż cieszą się ogromną popularnością. A my, 

Polacy, z pewnością przodujemy swoją ambicją i dążnością do władania językiem obcym na 

tle innych obywateli Europy. 

Jak już wspominałam, niniejszy podręcznik jest dedykowany metodykom i nauczycielom 

języków obcych, toteż wyraziście podkreślam ich niewątpliwą rolę w prowadzeniu procesu 

nauczania, którego jakość i zakres kontrybucji rzutują na motywację uczestnika kursu 

językowego. Motywacja i pobudki edukacyjne na przykładzie słuchacza dorosłego nabierają 

całkiem innego wymiaru, gdyż to oni sami nadają bieg temu procesowi, sami z własnej 

nieprzymuszonej woli wyrażają akces uczestnictwa w kursie, to oni sterują tym procesem. 

Dlatego też skrupulatnie charakteryzuję dorosłego słuchacza, uczulając na jakie jasne  

i ciemne strony procesu nauczania należy bacznie zwrócić uwagę. A kiedy już dokładnie 

wiemy, jak należy pracować z dorosłym kursantem, znacznie łatwiej zaplanować  

i zaprojektować program nauczania w odpowiedzi na oczekiwania członków grupy, ich 

preferencje i możliwości. 
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Niezwykle ważnym czynnikiem, który jest często pomijany przez lektorów, tutorów, a który 

podejmuję w niniejszej publikacji, jest relacyjny trójkąt pedagogiczny, czyli związek 

pomiędzy wiedzą, nauczycielem – liderem procesu nauczania i jednoczesnym twórcą treści  

a uczniem. O tym często zapominamy, a relacja ta absolutnie warunkuje pełny sukces 

zarówno nasz jako przewodników procesu, jak i naszych uczniów – jego odbiorców.  

W rzeczy samej jest to aspekt podlegający notorycznym badaniom i konkluzjom, w obrębie 

którego wciąż powstają nowo opracowane publikacje bez polskiego przekładu. 

Innowacja podzielona jest na 3 rozdziały. Pierwszy z nich „Poznaj swoje neurony” szeroko 

opisuje mózg, jego funkcjonowanie oraz wpływ neuronów na procesy edukacyjne. 

Jednakowoż konstatuje, iż relewantny dobór technik pamięciowych przy właściwych 

ćwiczeniach i ich odpowiednim wykorzystaniu usprawnia proces asymilacji wiedzy 

językowej. Z pewnością nauczyciel powinien dywersyfikować sposoby prezentacji materiału 

dydaktycznego i sugestywnie implementować ćwiczenia pamięciowe w celu aktywizacji sieci 

neuronalnych. 

„Każdy jest inteligentny!” to sekcja zarówno dla praktyków, jak i dla zagorzałych fanów 

historycznych odkryć pedagogicznych. Ujęcie terminu inteligencji w perspektywie 

historycznej wraz z pierwszymi testami na inteligencję z pewnością przybliżą proces ewolucji 

inteligencji oraz procesów poznawczych z punktu widzenia naukowców. Strona praktyczna 

ilustruje poszczególne rodzaje inteligencji wielorakich z dokładną charakterystyką profilu 

słuchacza, przykładową kompozycję zajęć językowych włączających kompilację rożnych 

typów inteligencji oraz egzemplarny test badający dominującą inteligencję wśród 

uczestników kursu. 

Trzeci rozdział „Fenomen sieci, czyli podejście konektywistyczne” dogłębnie obrazuje 

Internet oraz dostępne narzędzia jako nową, wciąż podlegającą eksploracji przestrzeń 

edukacyjną zarówno dla nauczycieli, jak i dla samych uczniów. Przybliżam definicję samego 

konektywizmu, jego założenia i różnice pomiędzy tradycyjnym nauczaniem a tym 

konektywistycznym. Analitycznie ujmuję na czym polega fenomen konektywizmu, czyli 

teorii uczenia się w epoce cyfrowej, czym ona różni się od dotychczas opracowanych teorii 

behawiorystycznych, konstruktywistycznych czy kognitywistycznych. Przedstawiam trendy  

i przykłady nowych narzędzi, które szturmem wdarły się na zajęcia lekcyjne, jak i poza ich 
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obszar. W rozdziale nie brakuje też z życia wziętych obserwacji dotyczących form  

i sposobów ekspresji oraz otwartości wkraczających w dorosłe życie młodych ludzi, czy ich 

ograniczeń, toteż pedagogiczno-psychologiczne wskazówki uznaję za niezwykle pożyteczne  

i przydatne. 

Przekaz teoretyczny wieńczy sama praktyka, czyli przykładowe konspekty oraz 

scenariusze zajęć językowych z naciskiem na dominujący profil inteligencji wielorakiej  

w danej grupie słuchaczy. A to, jakie narzędzia cyfrowe lektor postanowi wykorzystać na 

zajęciach, jakie zaproponować poza klasowym schematem, jak więc przełoży zdobytą wiedzę 

i wyciągnięte wnioski na dążność do podejścia konektywistycznego, a zarazem kształtowania 

ważnych kompetencji kluczowych słuchaczy w dobie kształcenia ustawicznego, pozostawiam 

już samym inicjatorom i przewodnikom procesu nauczania życząc im wielu sukcesów 

zawodowych. 
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WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKÓW! 

Mimo, że opanowanie języka wymaga czasu i systematycznej nauki, to jednak warto podjąć 

ten wysiłek. Jak pokazuje poniższa tabela, miliony ludzi podążają za tym celem, znajdując 

własne wewnętrzne, napędzające motywatory. Motywacja bowiem w nauce języka obcego 

zajmuje czołowe miejsce w odniesieniu sukcesu. 

Rysunek 1. Zestawienie języków obcych, których uczą się Europejczycy 
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Oto kilka ważnych determinantów: 

 Studiuj lub mieszkaj zagranicą 

Nie da się ukryć, iż znajomość języka obcego otworzy przed Tobą nowe, nieznane wcześniej 

możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. 

 Zyskaj szansę na bardziej atrakcyjne wynagrodzenie 

Coraz częściej firmy nawiązują kontakty z klientami oraz kontrahentami z zagranicy  

i potrzebują pracowników, którzy znają c najmniej jeden język obcy. 

Gdy mówimy w językach obcych otwierają się przed nami nowe perspektywy: praca  

w turystyce, handlu międzynarodowym, agencjach rządowych, branży edukacyjnej i wiele 

innych. 

Badania prowadzone w Szwajcarii pokazały, że osoby posługujące się więcej niż jednym 

językiem uzyskują, niezależnie od wykształcenia i innych zdolności, wyższe 

wynagrodzenie (średnio o 20%). Zauważono również, że dwujęzyczność oznacza korzyść 

ekonomiczną nie tylko dla samego pracownika – przedsiębiorstwa, które zatrudniają personel 

posługujący się językami obcymi osiągały lepsze wyniki finansowe. 

 Poznawaj nowych ludzi i nawiąż nowe przyjaźnie 

Sprawne komunikowanie się w języku obcym daje ogromną szansę na poznanie wielu 

interesujących ludzi, nawiązanie przyjaźni 

 Poszerz własne horyzonty i okaż tolerancję 

Ucząc się języka obcego masz niesamowitą okazję, by komunikować się z osobami  

z innego kręgu kulturowego oraz lepiej zrozumieć wszelkie różnice kulturowe. Nauka 

języków otwiera naszą duszę na bardziej autentyczny i mniej skomercjalizowany świat, 

delektowanie się kulinarnymi specjałami z danego zakątka ziemi, zdobywania doświadczeń. 

Poznając inne kultury stajemy się niewątpliwie bardziej tolerancyjni, pozbawieni uprzedzeń, 
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rozumiemy więcej i poprzez autorefleksję stajemy się lepszymi ludźmi. Popatrz na świat  

z innej perspektywy. 

 Zwiększ możliwości własnego umysłu i odkryj swoją pasję 

Jeśli uwielbiasz podróżować, nauka języka będzie jednym z Twoich celów. Ponadto, 

praktykujesz w ten sposób wszelkie techniki pamięci. Mimo, że przyswajanie nowych słów  

i połączeń wyrazowych może wydawać się mozolnym i żmudnym zajęciem, jest to jednak 

doskonały trening dla naszego mózgu. Systematyczna nauka języka obcego sprawi,  

że poprawisz zdolność koncentracji oraz pamięć i każdy kolejny zestaw słówek przyswoisz 

szybciej. 

Osoby, które płynnie posługują się językami obcymi są bardziej kreatywne, mają umiejętność 

myślenia wyższego, rozwiązywania problemów, zyskują też większą wiedzę na temat tego jak 

radzić sobie w stale zmieniającym się świecie. 

Warto podkreślić, że nauka słówek przynosi wymierne korzyści każdemu niezależnie od 

wieku, jednak osoby starsze zyskują dzięki przyswajaniu nowego języka najwięcej. 

Naukowcy z Publicznego Centrum Badań nad Zdrowiem w Luksemburgu udowodnili,  

że znajomość więcej niż dwóch języków pomaga w utrzymaniu dobrej pamięci seniorów. 

Naukowcy z uniwersytetu w Toronto zauważyli, iż jedną z najbardziej skutecznych metod 

na opóźnienie choroby Alzheimera jest nauka języka obcego. Badania przeprowadzone na 

grupie 250 seniorów pokazały, że objawy choroby Alzheimera pojawiły się znacznie później 

u osób, które znały dwa języki, niż u tych, które posługiwały się wyłącznie swym językiem 

ojczystym. 

 Bądź lepszym decydentem 

Badania naukowców z Uniwersytetu w Chicago wykazały, że mówienie w obcym języku 

wspomaga proces podejmowania prawidłowych decyzji. 

Boaz Keysar, Sayuri Hayakawa oraz Sun Gyu An, czyli naukowcy z uniwersytetu w Chicago 

postawili sobie za cel sprawdzenie czy język, w którym zostanie nam przedstawiony wybór 

będzie miał wpływ na podjętą przez nas decyzję. Wyniki są zaskakujące. W sytuacji, gdy 
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problem zostaje nam zobrazowany w języku obcym a nie ojczystym, analizując go jesteśmy 

bardziej racjonalni i jesteśmy mniej podatni na wpływ emocji. Rezultaty badań nad efektem 

oddziaływania języka na emocje i motywację człowieka zostały opublikowane w czasopiśmie 

„Psychological Science”, edycja 2015 (Sage Publications INC). 

Podsumowując, język obcy sprzyja utrzymaniu zdrowego dystansu poznawczego, dlatego ci, 

którzy władają innym językiem poza ojczystym, mają lepsze umiejętności krytycznego 

myślenia i podejmowania decyzji. 

 Poznaj dogłębnie samego siebie 

Komunikacja w języku obcym daje nam poczucie niezwykłej satysfakcji i niezależności, 

zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, niosących za sobą stan zagrożenia. Świadomość,  

że bariera językowa to pojęcie obce dla Ciebie zwiększy Twoje poczucie własnej wartości. 

Dowiesz się więcej o sobie, pozbędziesz wątpliwości, ograniczeń, pokonasz własne słabości. 

Wówczas wiele rzeczy stanie się prostszych. 

 Poznaj lepiej swój własny język 

Badania wykazały, że osoby posługujące się językami obcymi posiadają większą wiedzę na 

temat języków w rzeczy samej. Ich zasób słownictwa w mowie ojczystej jest znacznie 

szerszy, co powoduje, iż lepiej rozumieją bardziej wyrafinowane językowo treści, są lepsze  

w aktywnym słuchaniu i efektywniejsze w zapamiętywaniu informacji. 

 Korzystaj z międzynarodowego dziedzictwa kulturowego 

Ucząc się języka obcego możemy w sposób nieograniczony korzystać z dostępnych 

materiałów edukacyjnych, zagranicznej literatury, uczestniczyć w kursach 

doskonalących nasze umiejętności prowadzonych w języku obcym, na przykład 

związanych z naszą branżą. Możemy oglądać filmy bez polskiego lektora, zgłębiać wiedzę 

językową poprzez twórczość naszych ulubionych wykonawców estradowych, korzystać  

z multimediów tak wszechobecnych w dzisiejszym nauczaniu, śledzić obcojęzyczne blogi, 

czy po prostu być na bieżąco z trendami w naukowymi, artystycznymi, historycznymi, czy 

modowymi. 
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A WIĘC SUKCES JEST CAŁKIEM BLISKO….. 

 

 

       SUKCES 

 

ROLA NAUCZYCIELA 

 

 

 

 

 

Nauczając osoby dorosłe komunikacji w języku obcym nauczyciele muszą odgrywać wiele 

różnych ról, aby zoptymalizować ten złożony proces. Jeśli jednak dążymy do tego, aby nasi 

słuchacze mówili w sposób dla nich satysfakcjonujący, istnieją trzy niezwykle istotne role 

nauczyciela (Majer, 2003). Przede wszystkim nauczyciel jest DORADCĄ. Studenci czasami 

gubią się, nie mają pojęcia, co powiedzieć, i nie wiedzą jak poradzić sobie z sytuacją. 

 

Motywacja 
Dobry 

nauczyciel 

Cierpliwość, 

wytrwałość, 

systematycznoś

ć 

 

 

NAUCZYCIEL – 

DORADCA 
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Niemniej jednak, możemy im pomóc, a dane zadanie lub działanie postępuje, gdy udzielimy 

uczniom rozważnych sugestii. Jeśli działanie to można podjąć w sposób pomocniczy, bez 

ingerowania w dyskusję, nie spowoduje to frustracji naszych uczniów, która czasami może się 

pojawić, gdy zabraknie im pomysłów. Taki sposób działania na zasadzie „helpdesku” 

spowoduje, że nasz słuchacz nie straci pewności siebie, a wręcz przeciwnie, utrzymamy go  

w przekonaniu, że jego sposób myślenia i kierunek rozmowy jest jak najbardziej właściwy. 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel może również odgrywać rolę UCZESTNIKA. Instruktorzy powinni być dobrymi 

animatorami, gdy proszą uczniów o stworzenie danej wypowiedzi. Można to osiągnąć, 

wprowadzając aktywność wyraźnie i entuzjastycznie. Nauczyciele mogą chcieć wziąć udział 

w dyskusjach lub odgrywać rozmaite role. Dzięki temu mogą dyskretnie pytać, przekazywać 

nowe informacje, aby wydłużyć aktywność, utrzymać zaangażowanie uczniów na wysokim 

poziomie i utrzymać przyjazną atmosferę na zajęciach. Jednak instruktorzy muszą uważać, że 

nie dominują nad grupową dyskusją ani nie powinni być w centrum uwagi – ich rola powinna 

być tu raczej drugoplanowa, sporadyczna, partnerska. 
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Kolejną ważną rolą nauczyciela w działaniach komunikacyjnych jest przekazywanie 

informacji zwrotnych – jest więc DOSTAWCĄ WIEDZY a zarazem FEEDBACKU. 

Pytanie o to, jak i kiedy przekazywać informacje zwrotne, jest raczej niejednoznaczne, 

bowiem zależy od specyfiki danej grupy, a nawet od indywidualnych preferencji uczestników 

grupy, więc powinniśmy wziąć pod uwagę różne możliwości. Kiedy uczniowie są w trakcie 

mówienia, nadmierna korekta może je osłabić, a komunikatywność w tym działaniu może 

zniknąć. Z drugiej strony, pomocna i delikatna korekta może pomóc uczniom wyjść  

z dokuczliwych nieporozumień i mogą oni pozbyć się wątpliwości, a w ten sposób 

zachowamy „flow” w akcie komunikacyjnym. Tutaj nasze taktyczne a zarazem taktowne 

zachowanie oraz odpowiedniość informacji zwrotnych odnoszących się do konkretnych 

sytuacji są znaczące. Kiedy rozmówcy ukończą aktywność, powinniśmy pozwolić im ocenić 

dane zadanie a także wskazać, co było doskonałe z naszej perspektywy. 

 

MOTYWACJA JAKO CZYNNIK DETERMINUJACY AKWIZYCJĘ JĘZYKA 

OBCEGO 

W kontekście przyswajania drugiego języka (L2) motywację definiuje się jako orientację 

ucznia na uczenie się drugiego języka, a oprócz wzmocnienia, utrzymania i przeniesienia 

stanowi jeden z czterech krytycznych elementów uczenia się, które muszą być włączone  

w proces uczenia się, aby upewnić się, że uczestnicy zdobywają wiedzę językową (Crookes  

i Schmidt, 1991). Analiza wpływu motywacji na naukę drugiego języka pokazuje, że jest to 

NAUCZYCIEL – 

DOSTAWCA 

WIEDZY I 

FEEDBACKU 
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jedna zmienna, która w połączeniu z innymi czynnikami wpływa na sukces ucznia. Gardner 

definiuje motywację jako zakres, w jakim dana osoba pracuje lub stara się nauczyć języka  

z powodu chęci zrobienia tego i satysfakcji doświadczanej w tym działaniu (Gardner 1985). 

Obejmuje trzy składniki: intensywność motywacyjną, chęć nauki języka i postawy wobec 

uczenia się języka. Gardner, w swoim modelu społeczno-edukacyjnym, identyfikuje szereg 

czynników, które są ze sobą powiązane podczas nauki drugiego języka. Model próbuje 

powiązać cztery cechy akwizycji drugiego języka. Obejmują one środowisko społeczne  

i kulturowe, różnice indywidualne ucznia, otoczenie lub kontekst, w którym odbywa się 

uczenie się oraz wyniki językowe (Gardner, 1985). 

Motywacja dzieli się na dwa podstawowe typy: integracyjny i instrumentalny. Motywacja 

integracyjna charakteryzuje się pozytywnym nastawieniem ucznia do grupy języków 

docelowych i chęcią integracji ze społecznością języków docelowych. Instrumentalna 

motywacja leży u podstaw celu, jakim jest zdobycie pewnej nagrody społecznej lub 

ekonomicznej poprzez osiągnięcie L2, odnosząc się w ten sposób do bardziej funkcjonalnego 

powodu do nauki języków. Obie formy motywacji są obecnie analizowane a badania nad nimi 

podjęto w celu ustalenia korelacji między formą motywacji a pomyślnym przyswojeniem 

drugiego języka. 

a. MOTYWACJA INTEGRACYJNA 

Najważniejszą komponentem teorii motywacji Gardnera jest motywacja integracyjna. Według 

Gardnera definiuje się go jako „motywację do nauki języka z powodu pozytywnych uczuć 

wobec społeczności, która mówi tym językiem” (Gardner 1985, 92). Zakłada się, że 

uczniowie, którzy odnoszą największe sukcesy w nauce języka docelowego, to ci, którzy 

lubią ludzi, którzy mówią językiem, podziwiają kulturę i pragną poznać lub nawet 

zintegrować się ze społeczeństwem, w którym język jest używany (Falk, 1978 ). Kiedy ktoś 

staje się rezydentem nowej społeczności, która używa języka docelowego w swoich 

interakcjach społecznych, motywacja integracyjna jest kluczowym elementem pomagającym 

uczniowi rozwinąć pewną biegłość językową. Staje się koniecznością, aby działać społecznie 

w społeczności i stać się jednym z jej członków. Zakłada się również, że „motywacja 

integracyjna zazwyczaj leży u podstaw pomyślnego nabycia szerokiej gamy rejestrów  
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i naturalnej wymowy” (Finegan 1999, 47). Jak sugeruje Benson, bardziej odpowiednie 

podejście do koncepcji motywacji integracyjnej w kontekście EFL reprezentuje pragnienie 

jednostki, by stała się dwujęzyczna, a jednocześnie dwukulturowa. Dzieje się tak poprzez 

dodanie innego języka i kultury do własnej tożsamości kulturowej ucznia. 

b. MOTYWACJA INSTRUMENTALNA 

Motywacyjna integracyjna kontrastuje z motywacją instrumentalną. Na ogół charakteryzuje 

się chęcią uzyskania czegoś praktycznego lub konkretnego z badania drugiego języka 

(Hudson, 2000). Z tą formą motywacji cel przyswajania języka jest bardziej funkcjonalny, 

taki jak spełnienie wymagań dotyczących ukończenia szkoły lub uniwersytetu, ubieganie się  

o pracę, żądanie wyższych wynagrodzeń na podstawie umiejętności językowych, czytanie 

materiałów technicznych, praca w tłumaczeniach lub osiągnięcie wyższego statusu 

społecznego. Motywacja instrumentalna jest często charakterystyczna dla przyswajania 

drugiego języka, gdzie ma miejsce niewielka lub nie ma miejsca żadna integracja społeczna 

ucznia ze społecznością używającą języka docelowego. 

c. MOTYWACJA INTEGRACYJNA A INSTRUMENTALNA 

Podczas gdy zarówno integracyjna, jak i instrumentalna motywacja są istotnymi elementami 

sukcesu, to motywacja integracyjna okazała się podtrzymywać długoterminowy sukces 

podczas nauki drugiego języka (Ellis, 1997). W niektórych wczesnych badaniach 

prowadzonych przez Gardnera i Lamberta motywacja integracyjna była postrzegana jako 

ważniejsza w formalnym środowisku uczenia się niż motywacja instrumentalna.  

W późniejszych badaniach motywacja integracyjna nadal jest podkreślana jako kluczowy 

czynnik, choć teraz znaczenie motywacji instrumentalnej jest również brane pod uwagę. 

Należy jednak zauważyć, że motywacja instrumentalna została uznana za istotny czynnik  

w niektórych badaniach, podczas gdy motywacja wewnętrzna jest stale powiązana z udaną 

akwizycją drugiego języka. Ponadto odkrycia te zostały wzmocnione przez Pink (2009)  

w jego książce „Opowieść zaskakująca o tym, co nas motywuje”. W tekście twierdzi on, że 

ludzka motywacja jest w dużej mierze nieodłączna i że aspekty motywacji można podzielić na 

autonomię, mistrzostwo i cel. Zaprzecza starym modelom motywacji napędzanym nagrodami 

i strachem przed karą, zdominowanym przez czynniki zewnętrzne, takie jak pieniądze. Pink 
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podtrzymuje, że tradycyjne nagrody „jeśli-wtedy” mogą ugasić wewnętrzną motywację, 

zmniejszyć wydajność, zniszczyć kreatywność i wyeliminować dobre wzorce zachowań.  

Co więcej, mogą nam dać więcej tego, czego nie chcemy: mogą zachęcać do nieetycznych 

zachowań, uzależniać i wspierać krótkoterminowe oraz mało perspektywiczne myślenie. 

Powszechnie obserwuje się, że uczniowie częściej uczą się języka obcego z powodów 

instrumentalnych niż integracyjnych. Jednak ci, którzy popierają wewnętrzny napęd do nauki 

języków, są zazwyczaj znacznie bardziej zmotywowani i skuteczniejsi w osiągnięciu tego 

celu. 

 

”KRZYWA UCZENIA SIĘ” NIE ZAWSZE JEST KRZYWA! 

Krzywa uczenia to kilkustopniowy proces opisujący rozwój większości umiejętności  

i wiedzy. Wygląda ona mniej więcej tak jak na obrazku poniżej. To „Krzywa Uczenia” 

opisana przez amerykańskiego nauczyciela i psychologa, George‟a Leonarda. O czym ona 

mówi i z jakich faz się składa? 

Rysunek 2. Krzywa uczenia się 

 

Źródło: przelambariere.pl 
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Pierwsza faza nauki to okres szybkiego wzrostu (1). Gdy zaczynasz się uczyć języka, 

możesz liczyć na szybkie postępy, bo cokolwiek zrobisz będzie już dużo ponad tym, co 

potrafiłeś wcześniej. To bardzo przyjemna faza, w której każda włożona praca daje łatwo 

dostrzegalne efekty. Rozpoczynając naukę wszystko wydaję się proste, logiczne i sensowne. 

Później następuję kolejna faza. 

Szczyt (2). Szczyt ma miejsce po fazie szybkiego wzrostu. Musisz wiedzieć, że uczenie się 

nowej umiejętności przypomina sinusoidę. Czasami uczenie się daje lepsze efekty, czasami 

gorsze oscylując wokół pewnej średniej. Szczyt nadchodzi, gdy wzrost łączy się  

z najwyższym punktem osi. Jest to bardzo przyjemny dla nas moment. W fazie drugiej masz 

poczucie sukcesu, ponieważ udaje Ci się posługiwać świeżo zdobytymi umiejętnościami. 

Powoli wkraczasz w fazę świadomej kompetencji (wiem, że umiem), musisz jeszcze bardzo 

koncentrować się na tym, co i jak powiedzieć, ale zaczyna Ci to wychodzić bardzo dobrze. 

Tutaj też motywacja jest bardzo wysoka, ponieważ szybko widać postęp. Chcesz coraz 

więcej. 

Później następuje spadek (3), czyli czas kiedy po wejściu na szczyt nasze umiejętności 

opadają. Spadek jest frustrujący, bo wiesz, że potrafisz lepiej, ale nie wychodzi. Mimo starań, 

coś nie działa. Wiesz, że przecież to umiesz, uczyłeś się już tego wcześniej, a jednak nie 

wychodzi jak wcześniej. Wtedy nie rozumiesz co się dzieje. Skąd się to wzięło? Liczba 

popełnianych błędów wydaje się być większa. Dziwisz się i denerwujesz, że przecież 

powinieneś już to umieć. Motywacja zaczyna spadać. Uczysz się coraz mniej, bo nie widzisz 

takiego postępu jak wcześniej. Zauważasz, że na przykład zastosowanie jakiś struktur 

gramatycznych w mówieniu nie działa tak jak wcześniej. Niestety nie jest to najlepszy 

moment podczas procesu uczenia się, ale nie najgorszy… Najgorsza faza dopiero przed Tobą. 

Plateau (4), czyli okres zastoju. To dla większości osób niestety najgorszy okres . To okres, 

kiedy trenujesz mówienie, uczysz się nowych słów, robisz ćwiczenia z gramatyki, 

słuchasz angielskich podcastów, a Twoje wyniki stoją w miejscu. Nie ma progresu. Mimo 

sporych nakładów czasowych, twoja biegłość nie zmienia się. Ta faza może trwać nawet 

wiele, wiele miesięcy, gdy jesteś na poziomie B1, B2. Ale ta faza jest niezbędna byś mógł 

przejść od fazy świadomej kompetencji (wiem, co umiem) do fazy nieświadomej 

kompetencji (nie wiem, że umiem), kiedy działasz już automatycznie, odruchowo. W tej 
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fazie często osoby uczące się języków rezygnują z dalszej pracy. Poddają się, ponieważ 

myślą, że osiągnęli swoje maksimum a recesja zdaje się nie mieć końca. 

Nie wiedzą jeszcze, że przed nimi jeszcze jedna (ważna) faza… faza ponownego wzrostu 

(5), która jest tożsama z pierwszym okresem szybkiego wzrostu (1). W tym okresie nauki 

mamy do czynienia z automatyzacją i motywacją do dalszej pracy. Możliwe, że wtedy 

wrócisz ponownie do nauki, ponieważ motywacja będzie wyższa. Cały proces powtarza się. 

Bez względu na swój aktualny poziom językowy będziesz przechodził ponownie przez 

powyższe fazy. 

Faza Plateau choć nie najprzyjemniejsza, jest bardzo potrzebna, by Twój mózg utrwalił 

poznane kompetencje i wiedzę. Potem następuje automatyzacja. Gdy wcześniej miałeś 

problem z dodawaniem końcówki -s do czasowników w 3 osobie liczby pojedynczej, to teraz 

przychodzi Ci to z łatwością. Później z łatwością przyjdzie posługiwanie się czasem Present 

Perfect, a pojawi się trudność z zastosowaniem Past Perfect. Gdy automatycznie będziesz już 

używał tego czasu, umysł zrobi przestrzeń na nowe elementy (bardziej zaawansowane 

struktury czy detale). Ale potrzeba na to czasu. Wcześniej nie było na nie miejsca, ponieważ 

zwracałeś bacznie uwagę na użycie Past Perfect. O wstawianiu -s i korzystaniu z czasu 

Present Perfect dawno zapomniałeś, ponieważ robisz to już automatycznie. Tak samo będzie 

z kolejnymi elementami. 

A więc… nigdy się nie poddawaj, bo może się okazać, że zrezygnowałeś w najmniej 

odpowiednim momencie. 
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CHARAKTERYSTYKA DOROSŁEGO SŁUCHACZA 

 

 

Źródło: angielski-na-dzis.pl 

 

Dorośli to dość specyficzna grupa. Tu szczególnie decydujący jest aspekt psychologiczny – 

tak więc instruktor winien być nie tylko kompetentnym przekazicielem wiedzy, ale także 

dobrym psychologiem umiejącym przeprowadzić niezwykle trafnie diagnozę potrzeb, 

dokonać rekonesansu zainteresowań, pasji, osobowości oraz słabych i mocnych stron 

uczestników grupy. Kiedy uczymy dorosłych, jednym z najważniejszych determinantów 

efektywnego uczenia się jest motywacja oraz określenie potrzeb i oczekiwań naszych 

słuchaczy. Nie bez znaczenie pozostaje też nasza konsekwencja jako edukatora. W procesie 

nauczania języka osób dorosłych, planowanie idei kursu, przygotowanie programu nauczania 

i wybór najbardziej odpowiedniej metody nie są ograniczone wiekiem młodzieńczym, jak  

w przypadku małych dzieci, lub potrzebami komunikacyjnymi, które są trudne do 

zdefiniowania, jak w przypadku starszych dzieci i młodzieży. Najistotniejszą rolę odgrywają 

obecne potrzeby komunikacyjne osób uczących się, które rzutują na ich sytuacją zawodową,  

a przede wszystkim na poczucie niezależności i satysfakcji. 

Dorośli powinni skupić się wyłącznie na kompetencjach związanych z żywym językiem, jeśli 

znajomość języka jest im potrzebna z powodów turystycznych. Mogą też chcieć skupić się 

wyłącznie na umiejętnościach czytania i mówienia, jeśli ta wiedza jest wykorzystywana do 

profesjonalnej korespondencji. Ich oczekiwania powinny być brane pod uwagę podczas 

planowania kursu językowego. Problem pojawia się jednak, gdy w tej samej grupie 
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oczekiwania uczestników są rozbieżne. Powyższe 

potrzeby należy omówić razem, aby wynegocjować 

rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla 

wszystkich. Często zdarza się, że kurs językowy jest 

zamawiany przez instytucję lub firmę, której 

kierownictwo formułuje swoje oczekiwania,  

z których następnie „rozliczani” są pracownicy. 

Niestety, zdarza się, że czasami oczekiwania 

odbiorców kursu różnią się od celów i oczekiwań

 Źródło: pl.freepik.com         instytucji. Podsumowując, koncepcja kursu dla 

dorosłych słuchaczy zawsze zależy od potrzeb komunikacyjnych określonych przez nich 

samych lub ich przełożonych. Wszystko, co jest ściśle związane z ideą kursu językowego i 

jego planowaniem, ma ogromny wpływ na wybór metod dydaktycznych (Komorowska, 

2002). 

Nieodzownym elementem skuteczności instruktora jest zrozumienie, w jaki sposób dorośli 

najlepiej się uczą (Knowles, 1970). Mają specjalne potrzeby i wymagania uwarunkowane 

przez szereg czynników. Wbrew pozorom uczenie się dorosłych jest stosunkowo nowym 

obszarem wartym eksploracji. Został on zapoczątkowany przez Malcolma Knowlesa, który 

zidentyfikował następujące cechy dorosłych kursantów. 

Dorośli są autonomiczni i samodzielni (Knowles, 1970). Muszą mieć swobodę decydowania 

o sobie. Nauczyciele winni aktywnie angażować dorosłych uczestników w proces uczenia się 

i służyć im pomocą. W szczególności powinni poznać ich zainteresowania, a także umożliwić 

uczestnikom przejęcie odpowiedzialności za kierowanie grupą, oczywiście do pewnego 

stopnia, dając im swego rodzaju poczucie niezależności. Działając w ten sposób instruktorzy 

są facylitatorami, kierując uczestników na właściwy tor i ułatwiając im osiągnięcie 

wyznaczonego przez nich celu. Wreszcie pokazując słuchaczom, w jaki sposób zajęcia 

bezpośrednie i kontakt z nauczycielem – doradcą, pomoże im osiągnąć cel. 

Dorośli gromadzą wiele doświadczeń życiowych związanych z pracą, obowiązkami 

rodzinnymi i wcześniejszą edukację (Knowles, 1970). Przystępując do nauki języka muszą 

połączyć sam proces uczenia się z tą bazą doświadczeń. My, nauczyciele, możemy im w tym 
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pomóc poprzez wyselekcjonowanie odpowiednich doświadczeń uczestników i wiedzy istotnej 

dla podejmowanego tematu. Wszelkie koncepcje i idee uczestników zawsze powinny być 

brane pod uwagę a wartość doświadczenia życiowego w absorpcji nowej dawki wiedzy czy 

zdobywaniu umiejętności doceniona i uwypuklona. 

Dorośli są zorientowani na cel (Knowles, 1970). Podejmując naukę języka obcego 

zazwyczaj cel jest uprzednio przez nich zdefiniowany. Dlatego program edukacyjny powinien 

być im dedykowany i zawierać jasno sformułowane elementy, będące nijako cegiełkami ich 

końcowego sukcesu. Ta klasyfikacja potrzeb słuchaczy i celów zajęć językowych musi być 

przeprowadzona na samym początku, aby kurs był „szyty na miarę”, bowiem „krój” zajęć nie 

ma jednolitego szablonu. 

Słuchacz dorosły to typ kursanta, dla którego ważna jest relewancja, czyli związek tematyki 

kursu i jego programowe dopasowanie do personalnych pobudek podjęcia nauki (Knowles, 

1970). Dorosły kursant musi dostrzec wyraźny cel swojej nauki. Cel, który ma pokrycie  

w zawodowym rozwoju czy po prostu czysto personalnym. Dlatego tak istotne jest, aby lektor 

zidentyfikował cele kursu po wstępnej diagnozie potrzeb grupy. Oznacza to również, że 

wszelkie teorie i koncepcje muszą być związane ze znanym dla uczestników otoczeniem. 

Potrzeby te mogą zostać spełnione, pozwalając naszym podopiecznym ukształtować i mieć 

wpływ na formę programu, który odzwierciedli ich własne zainteresowania. 

Dorośli są praktyczni. Koncentrują się na przydatnych aspektach w procesie uczenia się, 

głównie w sferze zawodowej (Knowles, 1970). Toteż lektor powinien jasno zdefiniować 

korelację treści z zajęć z obszarem zawodowym. Nauczyciel musi także docenić bogactwo 

doświadczeń każdego uczestnika grupy. Osoby dorosłe powinny mieć możliwość 

swobodnego wyrażania własnych opinii w warunkach klasowych, kształtując i rozwijając 

światopogląd własny oraz innych kursantów. 

Nauczanie dorosłych zazwyczaj nie sprawia tak wiele trudności, jak prowadzenie kursu  

w młodszych grupach wiekowych (Komorowska, 2002). Dzieje się tak dlatego, że dorośli są 

mentalnie dojrzali, absolutnie świadomi własnego wyboru. Mimo, że najczęściej za ich 

decyzją stoją pobudki zawodowe, podjęcie nauki wzmacnia ich wewnętrzną gotowość do 

opanowania języka oraz dążenie do wyznaczonego celu. Dlatego silna motywacja do nauki 
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języka jest istotnym czynnikiem i determinuje ich sukces, a jednocześnie upraszcza pracę 

lektora. Motywacja u osób dorosłych jest oparta na (Lieb, 1991): 

 relacjach społecznych: nawiązanie nowych przyjaźni, zaspokojenie potrzeby 

przyjaźni, 

 oczekiwaniach zewnętrznych: spełnianie oczekiwań lub zaleceń kogoś z formalnym 

autorytetem, 

 awansie osobistym: osiągnięcie wyższego statusu w pracy, zapewnienie sobie 

awansu zawodowego i dotrzymanie kroku kolegom z pracy, 

 ucieczce / stymulacji: złagodzenie nudy, zapewnienie odskoczni od codziennej 

rutyny w obowiązkach domowych/ zawodowych; dywersyfikacja codziennych zajęć, 

 zainteresowaniach poznawczych: dążność do samodzielnego uczenia się, 

szukania/zdobywania wiedzy dla samego siebie czy zaspokojenie dociekliwego  

i wymagającego umysłu. 

 

Dorośli poszukują nowych doświadczeń edukacyjnych, aby zmierzyć się z konkretnymi 

wydarzeniami istotnie wpływającymi na nasze życie, np. małżeństwo, rozwód, nowa praca, 

awans, zwolnienie z pracy, przejście na emeryturę, utrata bliskiej osoby, przeprowadzka do 

nowego miasta. Im więcej rewolucyjnych wydarzeń napotyka osoba dorosła, tym większe 

prawdopodobieństwo, że będzie poszukiwała nowych sposobności do nauki. Wraz  

z zaistnieniem stresogennych wydarzeń, wzrasta motywacja do radzenia sobie z takimi 

zmianami poprzez zaangażowanie w proces uczenia się. Dorośli zazwyczaj chętnie się weń 

angażują, po lub nawet podczas danej zmiany życiowej. Kiedy jesteś więc przekonany, że 

zmiana jest nieunikniona, zaangażujesz się w każdy proces edukacyjny, który pomoże Ci 

poradzić sobie z nową sytuacją. Zwiększanie lub utrzymywanie poczucia własnej wartości 

jest silnym czynnikiem motywującym do podjęcia nauki. Chociaż motywacja dorosłych jest 

zazwyczaj na wysokim poziomie, rzadko poświęcają oni wystarczająco dużo czasu na 

przyswajanie nowej wiedzy. Nie starają się na bieżąco zgłębiać i utrwalać nowego materiału 
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językowego. Dorośli to grupa słuchaczy, której nie są obce problemy i trudy dnia 

codziennego, mają szereg cech, które czasami mogą utrudniać uczenie się i nauczanie 

(Harmer, 2002). 

Przede wszystkim dorośli słuchacze mogą być 

krytyczni wobec danych metod nauczania. Są 

bardzo logiczni i analityczni, toteż chcieliby poznać 

daną strukturę pieczołowicie, a nie tylko 

mechanicznie, bez większego zrozumienia, 

udzielać odpowiedzi. 

    Źródło: szkolnictwo.pl 

Ich wcześniejsze doświadczenia edukacyjne mogły predysponować ich do jednego 

szczególnego stylu metodologicznego, co sprawia, że czują się niekomfortowo z nieznanymi 

wzorcami nauczania. Mogą nawet mieć wrogi stosunek do pewnego stylu zajęć 

dydaktycznych, które powielają nieefektywne wzorce z lat wcześniejszych. Być może 

doświadczyli porażki lub krytyki w szkole, co sprawia, że są mniej pewni siebie, wycofani,  

a publiczna prezentacja własnych umiejętności onieśmiela ich i blokuje. Wielu dorosłych żyje 

w przekonaniu, że ich możliwości intelektualne zmniejszają się z wiekiem. To poniekąd 

prawda, jednak podejmowanie edukacyjnych i poznawczych aktywności w zaawansowanym 

wieku, czyli skuteczne aktywowanie mózgu w myśl zasady „uczenie się przez całe życie” 

pozwala seniorom uniknąć intelektualnej stagnacji, mając tym samym „poczucie 

generatywności” i w istotny sposób łącząc tę aktywność intelektualną z własnymi potrzebami: 

osobistego rozwoju, poczucia własnej wartości, przynależności, realizowania planów 

życiowych, dostosowywania do zmieniających się warunków otoczenia, oczekiwań 

społecznych, a także własnych możliwości. 

Dobrzy i ambitni nauczyciele dorosłych, z poczuciem misji, biorą pod uwagę wszystkie te 

czynniki. Zdają sobie sprawę, że ich uczniowie będą zdolni przyswajać wiedzę językową, 

dywersyfikując ćwiczenia, bowiem zbyt duża nuda może mieć katastrofalny wpływ na 

motywację. (Komorowska, 2002). Oprócz angażowania swoich uczniów w bardziej pośrednie 

uczenie się poprzez czytanie, słuchanie i komunikatywne mówienie oraz pisanie, pozwalają 

im także używać swoich intelektów do świadomego uczenia się, i to jest właściwy tor. 
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Zachęcają swoich uczniów do korzystania z własnego doświadczenia życiowego w procesie 

uczenia się. Dobry nauczyciel powinien wyeliminować efekty złych doświadczeń 

edukacyjnych swoich słuchaczy z ubiegłych lat. Możemy zmniejszyć lęk przed porażką, 

oferując działania, które są osiągalne, zwracając szczególną uwagę na poziom wyzwań 

prezentowanych przez ćwiczenia. Musimy również wysłuchać obaw uczniów i, w wielu 

przypadkach, zmodyfikować to, co robimy, aby pasowały do ich gustów edukacyjnych.  

W przeciwieństwie do dzieci i młodzieży, dorośli mają wiele obowiązków, którym muszą 

sprostać a jednocześnie podążać za wymaganiami podjętego procesu edukacyjnego. Biorąc 

pod uwagę te obowiązki, dorośli mają swego rodzaju ograniczenia przed podjęciem nauki. Są 

to m.in.: brak czasu, pieniędzy, zaufania lub zainteresowania, brak informacji  

o możliwościach uczenia się, trudności w ustalaniu harmonogramu, problemy z opieką nad 

dziećmi i transportem. Dlatego trudno spodziewać się wytężonej pracy z ich strony pomiędzy 

poszczególnymi spotkaniami językowymi. Nie możemy również oczekiwać od nich 

systematycznego odrabiania lekcji. Dla nauczyciela oznacza to, że chociaż powinien 

powiedzieć uczniom, aby wykonali pracę domową, nie może opierać planu działania na 

przekonaniu, że dane zadania zostaną wykonane, a dalsze ćwiczenia mogą być na nich oparte 

(Komorowska, 2002). 

Powinniśmy wiedzieć, że motywacja jest kluczowym czynnikiem udanego procesu uczenia 

się, a wiedza i pełna świadomość tego, co chcemy osiągnąć, jest ważną częścią tego procesu. 

Czynnikami motywującymi mogą być również wbrew pozorom bariery. Co motywuje 

dorosłych uczniów? Typowe determinanty obejmują: wymóg podniesienia kompetencji, 

oczekiwany lub zrealizowany awans, potrzebę utrwalenia starych umiejętności lub 

pozyskanie nowych, potrzebę dostosowania się do zmian w miejscu pracy lub potrzebę 

uczenia się w celu dostosowania się do dyrektyw firmy. Najlepszym sposobem na 

zmotywowanie dorosłych uczniów jest po prostu zwiększenie potencjalnych powodów 

zapisania się na kurs przy jednoczesnym zmniejszaniu barier (Lieb, 1991). Edukator musi 

zaplanować swoją strategię motywacyjną w oparciu diagnozę potrzeb i oczekiwań grupy. 

Skuteczna strategia polega na wskazaniu dorosłym słuchaczom związku pomiędzy 

kursem/szkoleniem a oczekiwanym efektem. Nauczyciel winien także określić poszczególne 

kroki, które doprowadzą do osiągnięcia wyznaczonego celu. Nauczyciele muszą pamiętać, że 

uczenie się odbywa się w każdym człowieku jako ciągły, nieprzerwany proces kształcenia się 

przez całe życie. Ludzie uczą się z różną szybkością, więc naturalne jest, że są niespokojni, 
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czasem zaskoczeni lub nerwowi w obliczu sytuacji edukacyjnej, przeżywają wzloty i upadki. 

Pozytywne wzmocnienie postawy słuchaczy ze strony osoby prowadzącej kurs, może 

znacznie poprawić komfort nauki uczestników grupy, co pozwala zapobiec kolektywnej 

demotywacji. Uczenie się odbywa się dzięki stymulacji zmysłów. Nauczyciele powinni 

przedstawiać materiały w sposób polisensoryczny, tj. pobudzając jak najwięcej zmysłów, aby 

zoptymalizować osiągnięcie końcowego celu, tym samym sukcesu. 

 

PROJEKTOWANIE PROGRAMU NAUCZANIA DLA SŁUCHACZY 

DOROSŁYCH 

Słuchacze dorośli preferują kursy oparte na jasno zdefiniowanych założeniach, jednolitej 

teorii, która koncentruje się przeważnie na przełożeniu danego konceptu na rozwiązania 

istotnych kwestii czy problemów – mają po prostu nieodparte poczucie przydatności. Ta 

tendencja intensyfikuje się z wiekiem. Dorośli muszą wcielić nowe koncepcje  

w dotychczasową wiedzę i doświadczenia, jeśli zamierzają użyć nowego ładunku informacji. 

Jeśli nowa wiedza pozostaje w sprzeczności z tym, co jest powszechnie znane i uznawane za 

oczywiste, co wiąże się z reewaluacją ”starego” materiału, jest ona integrowana wolniej 

(Zemke, 1984). 

Jak dowodzi Zemke, szybkie, złożone i wyszukane zadania z reguły zakłócają koncepcję 

uczenia się mające na celu nauczanie i ilustrowanie. Dorośli nie są zazwyczaj biegli  

w psychomotorycznych zadaniach poprzez przykładanie nadmiernej wagi do poprawności 

wykonania zadania i eliminacji błędów. Popełnianie błędów traktują jako porażkę, zwłaszcza 

na forum, traktują je zbyt personalnie, co wpływa negatywnie na ich poczucie wartości. 

Właśnie dlatego wykazują tendencję do stosowania już sprawdzonych rozwiązań, ”nie 

ryzykując” (Zemke, 1984). Nauczyciel musi wiedzieć czy koncepcja i projekt kursu spełnia 

oczekiwania członków grupy. Czasem zdarza się, że komponenty kursowe wprowadzają 

zmianę w przekonaniach czy systemie wartości słuchaczy, ale to rola nauczyciela polega na 

dość łagodnym uzmysłowieniu uczestnikom kursu co pożytecznego wnosi ta zmiana. 

Program kursu musi uwzględniać różnorodne poglądy z poszczególnych etapów życia 
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słuchaczy, poruszać rozmaite wartości i nadać im pewną hierarchię w procesie 

dydaktycznym.  

Dorośli preferują programy dające im możliwość wpłynięcia czy ukształtowania pewnych 

treści wedle własnych upodobań (włączając tzw. samokształcenie/ samoprojektowanie). 

Narzucają bądź sugerują często dany styl uczenia się, chcą mieć wpływ na tempo 

przekazywania wiedzy, kontrolują czas. W ostatnich latach telewizja czy Internet bardzo 

zdominowały kierunek akwizycji języka obcego. Media owszem powinny wspomagać 

różnorodność aktywności, jednak to nauczyciel znający profil grupy jest w pełni 

odpowiedzialny za treść danego kursu, którego zawartość powinna być w największym 

stopniu możliwa do zastosowania w praktyce. W opinii Zemke tendencja do samodzielności 

dorosłych w procesie uczenia się nie oznacza izolacji czy ich nadmiernego indywidualizmu. 

Jest to związane przede wszystkim z dojrzałością i specyfiką funkcjonowania tej grupy 

docelowej w środowisku uczenia się. To grupa, która, mimo stałej ”współpracy z nowymi 

technologiami”, chętnie korzysta ze wsparcia i możliwości spotkania z ekspertem 

językowym, pełniącym rolę autorytetu, asesora, przekaziciela wiedzy – sprzedawcy wiedzy, 

motywatora, osoby aktywizującej, doradcy, i cennego zasobu, z którego zawsze może 

skorzystać użytkownik końcowy – uczeń. 

 

RELACYJNY TRÓJKĄT PEDAGOGICZNY 

Niesprawiedliwym jest stwierdzenie, że winę za porażkę edukacyjną ucznia ponosi wyłącznie 

nauczyciel. To uczeń/ kursant uczy się i jeżeli jego stosunek do języka będzie nieodpowiedni, 

nawet najlepszy pedagog, mówiąc kolokwialnie, niewiele wskóra. Obarczanie nauczyciela 

całkowitą odpowiedzialnością za niesatysfakcjonujące wyniki w nauce języka jest 

nieobiektywne i bezzasadne. Nauczyciel jest jedynie współodpowiedzialny za wyniki 

złożonego procesu kształcenia językowego, nadaje mu kierunek, doradza, ewaluuje 

jednostkowe postępy ucznia. Relacyjny trójkąt pedagogiczny (Hussaye, 2014) na rysunku 

poniżej ilustruje istotę powiązania trzech elementów prowadzących do sukcesu kształcenia 

językowego. Na wierzchołkach trójkąta figurują: uczeń, nauczyciel i wiedza, a trzy boki 

figury to ich wzajemne relacje. Tak więc partycypacja nauczyciela w procesie kształcenia 
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językowego i jego wkład w sukces ucznia są oczywiste, dlatego wszelkie nieprawidłowości 

metodyczne niepomyślnie wpływają na osiągnięcia uczniów. Jak twierdzi M. Jedynak, 

„uczeń jest w stanie odnieść sukces w nauce języka obcego, gdy ma kompetentnego 

nauczyciela. Kwalifikacje nauczyciela, jego osobowość i zaangażowanie mogą zachęcić 

ucznia do nauki, lub, wręcz przeciwnie, zniechęcić go” (Jedynak, 2011, s. 486). 

 

Rysunek 3. Relacyjny trójkąt pedagogiczny 

 

*oś epistemologiczna [episteme (st. gr.) – ”wiedza, umiejętność, zrozumienie”] 

**oś prakseologiczna [prákseos (gr.) – praktyka, czynność + lógos – nauka, czyli nauka o sprawnym działaniu] 

Źródło: Opracowanie własne na podst. Le triangle pédagogique, Houssaye, 2014 
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W swoim modelu rozumienia pedagogicznego Jean Houssaye definiuje każdy akt 

pedagogiczny jako przestrzeń między trzema wierzchołkami trójkąta: nauczycielem, uczniem, 

wiedzą. Za wiedzą kryje się treść szkolenia: temat, program nauczania. Nauczyciel przekazuje 

lub uczy się wiedzy. Uczeń zdobywa wiedzę dzięki sytuacji pedagogicznej, ale wiedza ta 

może być również swoistym know-how dotyczącym podjęcia określonych działań 

poznawczych, może mieć też charakter czysto kognitywny, nieuporządkowany, ale uczeń 

dąży do jej poznania. Boki trójkąta są relacjami niezbędnymi do zaistnienia aktu 

pedagogicznego: relacja dydaktyczna jest relacją, którą nauczyciel nawiązuje z wiedzą, i która 

pozwala mu NAUCZAĆ, relacja pedagogiczna jest relacją, którą nauczyciel utrzymuje ze 

studentem, i która umożliwia proces szkolenia. W końcu relacja uczenia się jest relacją, którą 

uczeń buduje z wiedzą w swoim podejściu do procesu UCZENIA SIĘ. 

Jean Houssaye wskazuje, że każda sytuacja pedagogiczna podejmuje relację zaledwie dwóch 

elementów trójkąta edukacyjnego. Trzeci jest zazwyczaj martwy. Nauczanie tradycyjne 

stawia nacisk na wiedzę lub program nauczania (relacja dydaktyczna), podkreślając znaczenie 

ogromu pracy włożonej w przygotowanie zajęć, stąd oczekuje się od uczniów szacunku 

wobec pedagogów, a w rzeczywistości, mimo starań nauczycieli (relacja pedagogiczna), 

uczniowie nie wykazują zainteresowania lekcją i są znudzeni (relacja uczeń-wiedza nie 

istnieje). Podobnie w nauczaniu niebezpośrednim, relacja pedagogiczna jest dominująca,  

a wiedza albo nie istnieje, albo jest ponownie wykreowana. Biorąc pod uwagę e-learning tu 

przeważa relacja uczeń-wiedza, relacja pedagogiczna jest zredukowana, co powoduje, że 

nauczyciele boją się wykluczenia, bezużyteczności lub przeciążenia materiałami 

dydaktycznymi, które są zobligowani kreować, aby umożliwić proces kształcenia się 

(Houssaye, 2014). 

„Nauczać”, „uczyć się”, „trenować”, „kształcić”... to nie tylko różne słowa oznaczające 

aspekty tej samej rzeczywistości; przeciwnie, odzwierciedlają one tyle możliwych pozycji 

pedagogicznych, w zależności od tego, czy preferuje się wierzchołek, czy związek między 

dwoma wierzchołkami. Pozycje te często odzwierciedlają różne pozycje ideologiczne  

i systemy wartości, które poprzedzają użycie technologii. 

Jak ICT zmieniają te postawy? Jak pasują do trójkąta pedagogicznego: Czemu i komu służą? 

Czy są jakieś postawy, które są bardziej „przyjazne” dla zastosowań technologii? 
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Poniżej przedstawiamy 5 postaw okraszonych opisem i korelacją pomiędzy nauczycielem, 

uczniem i wiedzą oraz nieuniknioną technologią. 

 

POSTAWA – WIEDZA 

Nauczyciel jest badaczem w bardzo konkretnej dziedzinie. Rozwija wiedzę, wciąż się 

doskonali. Wiedza jest przekazywana w tradycyjny sposób: wykłady, książki, konferencje, 

lub w bardziej innowacyjny sposób z nowymi technologiami: konferencje nagrane  

i retransmitowane w Internecie, publikacje hipertekstowe w Internecie... Preferowany szczyt 

trójkąta to WIEDZA. 

Nauczyciel-badacz wytwarza wiedzę i nadaje jej formę, zasadniczo w formie pisemnej. 

„Eksponuje” tę wiedzę ustnie, a nie interaktywnie. Uczeń robi notatki, nagrywa, drukuje, 

uczy się na pamięć... i jest w stanie odtworzyć to, co przeczytał. Jego źródłami są źródła 

nauczyciela, ale może je uzupełniać książkami z biblioteki. Technologie służą do 

przechowywania informacji, poszerzania źródeł, ułatwiania badań. Pozwalają na interaktywne 

pisanie i czytanie multimediów. 

 

POSTAWA – NAUCZANIE 

Nauczyciel jest ekspertem, posiadaczem wiedzy (treści szkoleniowych), którą przekazuje  

w sposób dydaktyczny. Preferowaną stroną trójkąta edukacyjnego jest wiedza nauczyciela. 

Rola nauczyciela jest równie ważna z racji przygotowania treści lekcji, jak i w trakcie aktu 

pedagogicznego.  

Uczeń otrzymuje treści szkoleniowe przygotowane w sposób przemyślany. Jego nauka 

odbywa się podczas słuchania i robienia notatek, a także po kursie, poprzez ponowne czytanie 

notatek, dyskusje z rówieśnikami, realizacje ćwiczeń lub praktyczne zastosowanie (Houssaye, 

2014). 
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Rozwiązania technologiczne umożliwiają cyfrowe przechowywanie okresów przekazywania 

wiedzy: nagrywanie dźwięku, odtwarzanie audiowizualne, pisemne transkrypcje, które mogą 

umożliwić przeglądanie materiałów i powrót nawet do obszernego wolumenu treści.  

Nauczyciel projektuje pomoce dydaktyczne, przygotowuje materiały informacyjne, tworzy 

ćwiczenia i ocenia. Uczeń pobiera lekcje (powielane), wykonuje ćwiczenia, usprawnia 

zastosowanie języka, słucha, notuje, nagrywa, drukuje, uczy się na pamięć. 

Technologie umożliwiają ciągłe oferowanie kursów, ćwiczeń i systemu oceniania poprzez: 

CD-ROM czy serwer (Internet lub Intranet). Mogą to być multimedia. 

 

POSTAWA – FORMA  

Nauczyciel jest animatorem, który ma do wykonania/ zaprezentowania sztukę poprzez studia 

przypadków, scenariusze, teksty, zadania problemowe itd.. Winien nauczyć słuchaczy 

właściwego poszukiwania treści, wyrażania siebie i odpowiedzialności za współtworzenie 

treści szkoleniowych. Dzięki temu uczeń, poprzez sugestie nauczyciela odkryje, zorganizuje 

wiedzę i zajmie określone stanowisko. Nauczyciel pomoże mu podsumować swoją 

dotychczasową wiedzę i uporządkować swoją nową wiedzę np. poprzez debaty. Nauczyciel 

preferuje wyjaśnienia uczniów, także na bieżąco ewaluuje słuchacza. Rozwiązania 

technologiczne zapewnią zdalną wymianę myśli z nauczycielem – e-mail, lub z grupami: 

proponowane narzędzia pracy zespołowej, listy dyskusyjne, fora itp. 

Nauczyciel komunikuje się ze słuchaczami wszelkimi środkami. Buduje silne relacje 

pedagogiczne: animacja, akompaniament, mediacja. Relacja może być zdalna. Słuchacze 

dzięki swoim pomysłom współtworzą treści. Technologie odpowiadają za sprawną 

komunikację i zapewniają synchroniczne i asynchroniczne ramy wymiany sugestii. 
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POSTAWA – UCZENIE SIĘ 

Nauczyciel stoi ”za kurtyną” aktu nauczania, jest niewidoczny, ale jest przygotowany na 

proces uczenia się kursantów, innymi słowy na proces odkrywania lub zastosowania wiedzy: 

studia przypadków czy sytuacje problemowe. Uczeń uczy się, próbując i eksperymentując  

z zasobami, którymi dysponuje, buduje więzi poznawcze. Potrafi tworzyć powiązania między 

wieloma źródłami informacji i organizować się między różnymi działaniami. Często uczy się 

samodzielnie, ale może również pracować w grupie kreatywnej. Często nauczyciel zapewnia 

metodologię pracy lub instrukcje do jej sformalizowania. Technologie informacyjno-

komunikacyjne zapewniają uczniom narzędzia symulacyjne, gry, bogate sytuacje edukacyjne, 

a zwłaszcza sposoby sformalizowania ich nowej wiedzy. 

Nauczyciel oferuje scenariusze nauczania, buduje i proponuje studia przypadków oraz 

działania edukacyjne, w których uczeń jest aktorem. Jednym słowem edukator towarzyszy 

uczniowi w jego intelektualnym procesie. Słuchacz czerpie wiedzę i umiejętności i to on 

zabiega o kontakt z mentorem wiedzy, a nie odwrotnie. Wykorzystuje fora, FAQ, media 

transmisyjne. Technologie umożliwiają dostarczanie modeli edukacyjnych, obliczanie, 

symulowanie, pracę na danych, formalizowanie oceny, ewaluację innych. 

 

POSTAWA – KSZTAŁCENIE 

Nauczyciel jest akompaniatorem, wspierającym słuchaczy w procesie kształtowania postaw 

dostosowanych do potrzeb czy oczekiwań społeczeństwa. Bogate środowisko uczenia się 

sprzyja czerpaniu zasobów, prowadzeniu dialogu i budowaniu wiedzy. Poprzez środowisko 

szkoleniowe, które instruktor wiedzy stworzył dla ucznia, uczestnik procesu kształcenia musi 

być w stanie wyszukać informacje, przekształcić je w nową wiedzę, oszacować znaczenie  

i wartość informacji, ale musi również wiedzieć do czego jeszcze dąży w sferze poznawczej. 

W końcu kursant musi być w stanie pracować sam lub współpracować z innymi  

w odpowiedzialny sposób, aby kreować nową wiedzę. Technologie informacyjno-

komunikacyjne dostępne w miejscach pracy czy szkolenia będą skutecznym narzędziem. 
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Nauczyciel organizuje środowisko edukacyjne, zarówno fizyczne (centrum zasobów 

multimedialnych), jak i cyfrowe, i przygotowuje przestrzeń szkoleniową. Student jest 

zaangażowany w przyswajanie treści i wykorzystuje proponowane metody. Sam się ocenia, 

zarządza swoim portfolio umiejętności i wykorzystuje wszystkie narzędzia komunikacyjne 

niezbędne do pracy. 

Technologie centralizują zarówno wiedzę, jak i komunikację między aktorami; umożliwiają 

przepływ informacji i dostarczanie zasobów kapitałowych (Houssaye, 2014). 

Z pewnością zespolenie poszczególnych elementów trójkąta pedagogicznego, angażujących 

wszystkie komponenty, nie jest łatwym zadaniem. Jak pokazują powyższe postawy, 

wykorzystanie cyfrowego środowiska edukacyjnego niekoniecznie musi ograniczyć 

możliwość jego wykonania, ba, przy umiejętnym zastosowaniu narzędzi i zarządzaniu 

procesem dydaktycznym, może je nawet wspomóc i zwiększyć szansę na osiągnięcie 

końcowego sukcesu. 
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I. Mózg jako obiekt ludzkiej fascynacji 

 

 

 

 

 

Nauka o mózgu jest wyjątkową dziedziną nauk o życiu. Mimo, że sam mózg jako narząd 

ludzkiego ciała znany jest już od XVII wieku p.n.e.
1
 to wiedza o tym, jak narząd ten 

funkcjonuje nabrała ogromnego, niezaobserwowanego nigdy wcześniej, tempa dopiero  

w przeciągu ostatnich dekad. Ten ogromny postęp możliwy był dzięki dostępowi do 

nowoczesnych narzędzi (takich jak EEG, tomografia komputerowa, magnetyczny rezonans 

jądrowy czy PET – pozytronowa tomografia emisyjna), które obecnie pozwalają nam 

monitorować aktywność mózgu w trakcie konkretnych zachowań i tym samym dają wgląd  

w jego pracę na poziomie komórkowym. Nadal jednak specjaliści z zakresu badań 

neuropsychologicznych czy też neurokognitywistycznych podkreślają, iż znajdujemy się 

dopiero na początku długiej i fascynującej drogi, która pozwala nam zyskiwać coraz większe 

zrozumienie zachowań jednostek ludzkich, głębszą samoświadomość, weryfikację dotychczas 

wyznawanych poglądów oraz próbę optymalizacji warunków pracy mózgu.  

Wiedza ta niewątpliwie wpłynie też na edukację i kształcenie, które do tej pory opierały się 

głównie na założeniach pedagogicznych i psychologicznych. Chociaż na obecną chwilę nie 

należy jeszcze oczekiwać gotowych, szybkich i pewnych rozwiązań, to nie mniej jednak nie 

powinniśmy przechodzić obojętnie wobec coraz to nowszych doniesień dotyczących 

neurodydaktycznych aspektów nauczania i uczenia się, do których to jeszcze niedawno nie 

                                                           
1
 Neuroscience for Kids by University of Washington https://faculty.washington.edu (15.04.2019) 
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mieliśmy w ogóle dostępu i tym samym nie brane były one świadomie pod uwagę  

w działaniach podejmowanych przez uczniów czy też nauczycieli. Warto zatem zapoznać się 

z głównymi treściami zagadnień dotyczących nauczania przyjaznego mózgowi  

i wkomponowywać ich elementy w proces nauczania języka obcego, obserwując pozytywne 

efekty, jakie działania te odniosą na naszych uczniach, mając na uwadze słowa Leslie Hart 

(1999), która porównała nauczyciela nieposiadającego żadnej wiedzy o mózgu do projektanta 

samochodów, który kompletnie nie rozumie działania silnika. Rozdział ten ma właśnie na 

celu omówienie znanych nam na chwilę obecną aspektów działania tego „silnika‟ uczenia się, 

jakim jest ludzki mózg. 

 

I.1. Niezwykły narząd 

 

Fascynujące cechy narządu, jakim jest ludzki mózg najlepiej zobrazowane są w liczbach.  

MÓZG CZŁOWIEKA: 

 stanowi ok. 2% masy naszego ciała jednak zużywa aż 20% dostarczanej 

organizmowi energii, 

 w 73% składa się z wody, 

 zawiera około 86 000 000 000 komórek nerwowych, 

 fragment mózgu wielkości ziarnka piasku zawierałby 100 000 komórek nerwowych  

i około 1 miliard synaps, 

 mózg osiąga pełną dojrzałość najpóźniej ze wszystkich narządów – dopiero  

w okolicach 25-30 roku życia, 

 zużywa tyle energii co 12 watowa żarówka, 
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 gdyby dzieci rodziły się z mózgami tak dojrzałymi, jak dojrzałe są w momencie 

porodu mózgi młodych innych gatunków, to przy porodzie zabiłyby swoje matki,  

a ciąża trwałaby 21 miesięcy, 

 w pierwszych miesiącach ciąży mózg dziecka tworzy neurony w tempie 250 000 na 

minutę, 

 aktywność mózgowa każdego z nas jest tak unikatowa jak nasze odciski palców. 

Powyższe fakty wskazują na niewątpliwą wyjątkowość mózgu. Porównując ludzki mózg na 

tle innych organizmów żywych (Rys. 1) także widzimy, że jest on wyjątkowo rozbudowany  

i znacznie różni się wielkością. Można by nawet wysunąć wniosek, że w przypadku mózgu 

im organ jest większy tym lepiej. 

 

Rysunek 1. Mózgi różnych kręgowców 

 

Źródło: Żernicki, 1983 
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Jednak nic bardziej mylnego. Przeciętny mózg ludzki waży ok. 1300-1400 g, a mimo to nie 

jest największym mózgiem wśród mózgów ssaków. Podobnych rozmiarów jest mózg  

np. delfina, podczas gdy mózg słonia to ok. 4700 g, a największym mózgiem pod względem 

wagi dysponują kaszaloty – ok. 7800 g
2
. 

Co ciekawsze, przez ostatnie 20 000 lat mózg ludzki… zmniejszył 

się, tracąc ze swej objętości obszar wielkości piłki do tenisa. 

McAuliffe, 2010 

Jednak mimo tej straty w objętości współczesny mózg ma zdecydowanie lepiej rozwinięte 

wybrane, kluczowe dla rozwoju jednostki ludzkiej, obszary, zatem nie tylko w pełni zachował 

swoją funkcjonalność, ale też wydaje się być bardziej efektywny. 

Pierwszą charakterystyczną cechą widoczną w budowie mózgu jest jego pofałdowanie. Proces 

fałdowania rozpoczyna się w okresie płodowym dopiero około 20 tygodnia i trwa mniej 

więcej do 18 miesiąca po urodzeniu. Po tym okresie nie powstają już żadne nowe fałdy. 

Pofałdowanie jest wyjątkowo kreatywnym sposobem natury na konstrukcję potężnego 

narzędzia o przeogromnej funkcjonalności, zamkniętego jednocześnie w ograniczonej i jakby 

nie było dość ciasnej przestrzeni czaszki. Dzięki temu pełna bruzd i fal powierzchnia kory 

mózgowej jest niemal trzy razy większa w porównaniu z gładkim mózgiem podobnej 

wielkości
3
, co po raz kolejny wskazuje, jak kompaktowe rozwiązania stosuje natura, aby 

zachować optymalizm. 

 

I.2. Mózg czy mózgi 

 

W ciągu milionów lat ewolucji mózg ewoluował i rozrastał się zaczynając od niżej 

położonych starszych części do wyższych partii będących ich wzbogaceniem  

                                                           
2
 Neuroscience for Kids by University of Washington https://faculty.washington.edu (15.04.2019) 

3
 Nauka w Polsce PAP, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C408286%2Cmozg-rosnie-az-dostaje-

zmarszczek.html (16.04.2019) 
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i udoskonaleniem. Teorię tą zapoczątkował w latach 60-tych Paul MacLean
4
, wyróżniając 

trzy części mózgu, które choć posiadają różne funkcje i pełnią inne zadania, współpracują ze 

sobą w ramach jednego dynamicznego systemu. Teoria ta, mimo iż od czasu jej powstania 

została poddana przez niektórych badaczy krytyce, nadal pomaga w sposób obrazowy 

zrozumieć ogólne prawidłowości dotyczące funkcjonowania mózgu.  

Według MacLeana najstarszą i najbardziej prymitywną częścią mózgu jest pień mózgowy 

(tzw. „mózg gadzi”). Jego zadanie polega na regulowaniu podstawowych czynności 

życiowych, takich jak oddychanie czy metabolizm organów oraz kontrolowaniu 

stereotypowych reakcji i odruchów. Powyżej mózgu gadziego znajduje się układ limbiczny – 

znany też jako „mózg ssaczy” – który stanowi siedzibę ośrodków emocjonalnych 

realizujących bardziej złożone instynkty, emocje i procesy uczenia się. Na samej górze, po 

milionach lat ewolucji, z ośrodków emocjonalnych powstała najmłodsza część mózgu – kora 

mózgowa („mózg naczelnych”) (Rys. 2). Szczegółowe funkcje przypisane poszczególnym 

„mózgom‟ przedstawione zostały w Tabeli 1. 

 

Rysunek 2. Części mózgu 

 

Źródło: http://art-coaching.pl/o-mnie/mozg-trzy-w-jednym 

                                                           
4
 http://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/Mozg/05-2-trzy_mozgi.htm (5.04.2019) 
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Tabela 1. Trójpodział mózgu: mózg gadzi, ssaczy i mózg naczelnych 

MÓZG GADZI MÓZG SSACZY MÓZG NACZELNYCH 

Zespół R(eptilian) Układ limbiczny Kora nowa 

Aspekty rytualistyczno-

hierarchiczne 

(zapewnienie organizmowi 

przeżycia) 

Aspekty emocjonalne – 

altruistyczne 

(emocje, zachowania 

opiekuńcze, typowe 

zachowania instynktowne  

dla danego gatunku, popędy) 

Aspekty racjonalne 

(procesy poznawcze, 

rozwiązywanie problemów, 

zachowania społeczne, 

kultura) 

 reguluje podstawowe 

czynności życiowe 

(oddychanie, praca 

serca i ciśnienie krwi, 

temperatura, 

metabolizm, uczucie 

głodu i pragnienia, 

integrację bodźców 

słuchowych  

i czuciowych), 

 w dużym stopniu 

niezależny od 

świadomości i poza  

jej kontrolą, 

 odpowiada za orientację 

przestrzenną, 

 w przypadku zagrożenia 

uruchamia szereg 

procesów mających na 

celu obronę organizmu, 

np. wydzielanie 

odpowiednich 

hormonów, mobilizacja 

ośrodków ruchowych, 

etc., tzw. reakcja walcz 

lub uciekaj, 

 

Odpowiada za: 

 abstrakcyjne myślenie, 

 planowanie, 

 posługiwanie się 

gramatyczną mową  

i pismem, 

 pisanie i rozumienie 

znaków, 

 rozwiązywanie 

problemów, 
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 kontroluje stan 

pobudzenia umysłu, 

snu, czuwania  

i przytomności, 

 jest bardziej pierwotny 

niż emocje, 

 realizuje instynkty 

terytorialne, 

zachowania agresywne, 

rytualne (np. godowe), 

 przejmuje kontrolę  

w momentach 

zagrożenia, reakcja 

walki lub ucieczki, 

 niezawodny, ale 

kompulsywny  

i nieelastyczny. 

 wpływa na wzbudzanie  

i ekspresję sygnałów 

stresu i przyjemnych 

emocji (oksytocyna, 

endorfiny), 

 odpowiada za 

zachowania seksualne, 

 odpowiada za pamięć 

zdarzeń emocjonalnych. 

 tworzenie sztuki, 

 do pewnego stopnia 

kontroluje struktury 

podkorowe, 

 elastyczny, plastyczny. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Dzięki takiemu podziałowi zaczynamy zdawać sobie sprawę jak funkcjonuje nasz układ 

nerwowy, jak jego poszczególne części wzajemnie wpływają na siebie i do jakich zachowań 

może prowadzić ich harmonijna współpraca bądź jej brak. Na przykład poważne upośledzenia 

umysłowe u ludzi są wynikiem niedorozwoju mózgu związanego ze zmianami korowymi  

i limbicznymi. Jednak przy zmianach korowych obserwujemy symptomy takie, jak na 

przykład obniżoną inteligencję, bez jakichkolwiek zmian w typowo ludzkich zachowaniach, 

podczas gdy przy zmianach limbicznych możliwe jest utrzymanie jedynie instynktownych 
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czynności typowych dla ssaków, np. komunikacja niewerbalna, obrona terytorium, 

poszukiwanie kontaktu czy uczucia. 

 

Jeśli uczniowie postrzegają dane zajęcia, nauczyciela, temat, zagadnienie, projekt, itp. jako 

stresogenne, a tym samym w jakiś sposób im zagrażające – niesprawiedliwe traktowanie, 

wykluczenie, stygmatyzacja, dyskomfort emocjonalny, itp. – to automatycznie mogą zostać 

uruchomione mechanizmy odpowiedzialne za reakcje uciekaj lub walcz, co przejawia się  

z zachowaniach defensywnych, odmownych do współpracy, zabrania głosu w dyskusji, 

nieobecności na zajęciach czy wręcz rezygnacji z lekcji bądź kursu. 

Dlatego też dydaktyk świadomy oddziaływania mózgu na zachowania w klasie powinien 

inwestować swój czas w budowanie poczucia bezpieczeństwa na zajęciach, rozwój zdrowych 

relacji, minimalizowanie sytuacji nadmiernie stresowych lub też próbę zrozumienia  

i racjonalizacji lękowych, często w dużej mierze nieadekwatnych do rzeczywistych sytuacji, 

postaw uczniów. Możemy 

stwierdzić, że praca 

ukierunkowana na zaspokojenie 

potrzeb niższych partii mózgu 

skutkuje większą efektywnością 

funkcjonowania partii korowej, 

co przekłada się na aktywizację 

kreatywności, refleksyjności, 

postaw rozsądkowych, 

planowania, motywacji, 

rozwiązywanie problemów, itp. 

Powyższe spostrzeżenie potwierdzają też wyniki słynnego badania kierowanego przez  

dr Kathy McKnight – The Pearson Global Survey of Educator Effectiveness – które 
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przeprowadzone zostało w 23 krajach (m.in. Indie, Finlandia, Brazylia, Egipt) i obejmowało 

respondentów zarówno spośród uczniów, jak i rodziców, nauczycieli czy szkolnych 

administratorów
5
. Badanie miało na celu wyłonienie kluczowych cech najbardziej 

efektywnych nauczycieli, dzięki którym uczniowie mogą w pełni wykorzystać swoje zasoby 

kognitywne.  

Wyniki okazały się o tyle zadziwiające, że bez względu na lokalizację czy profil respondenta 

niekwestionowanym zwycięzcą była umiejętność nauczyciela do zbudowania relacji  

z uczniami opartej na zaufaniu, a kolejną cechą cierpliwa, troskliwa, pełna szacunku  

i uprzejmości postawa ze strony nauczyciela.  

 

Jeśli nauczyciel operuje efektywnie własnymi umiejętnościami miękkimi oraz dba o ich 

rozwój u swoich uczniów poprzez motywowanie, wspieranie czy akceptacje emocji to 

niewątpliwie wpisuje się w nauczanie przyjazne mózgowi. 

 

I.3. Płaty kory mózgowej i ich zadania 

 

Jak wspomnieliśmy wcześniej, z perspektywy uczenia rozumianego jako nabywanie nowej 

wiedzy i umiejętności, najistotniejszą częścią mózgu jest kora mózgowa. To właśnie ta 

pofałdowana powierzchnia, pełna zakrętów i bruzd, która po wyprostowaniu zajęłaby 

powierzchnię około 2 m
2
 (Beigi), odpowiada za wyższe czynności poznawcze,  

                                                           
5
 https://www.pearsonlearned.com/global-views-on-what-makes-an-effective-teacher (14.04.2019) 
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m.in. odbieranie i przetwarzaniem informacji zmysłowych, funkcje językowe czy 

nawiązywanie relacji społecznych.  

Dzięki niej magazynujemy wspomnienia, planujemy, wyobrażamy 

sobie sytuacje i wydarzenia, rozpoznajemy przyjaciół, czytamy 

książki czy gramy w gry komputerowe, innymi słowy 

funkcjonujemy jako indywidualna jednostka ludzka oraz członek 

grupy społecznej. 

Dzięki bruzdom i fałdom kora dzielona jest na dwie półkule i cztery płaty znajdujące się na 

jej powierzchni: czołowy, ciemieniowy, skroniowy oraz potyliczny, z których każdy ma 

zarówno przypisane sobie specyficzne funkcje (Rys. 3), jak i uczestniczy w zespołowej pracy 

całego systemu. 

 

Rysunek 3. Płaty mózgowe i przypisane im funkcje 

 

Źródło: http://www.kognitywistyka.net/mozg/funkcje.html 
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Szczególne miejsce wśród płatów mózgu zajmuje płat czołowy. To właśnie on pozwala 

ludziom być… ludźmi, tzn. wykonywać czynności i podejmować decyzje nieosiągalne dla 

innych żyjących gatunków. Odpowiada on na przykład za zdolność kontroli własnych emocji, 

skupienia uwagi, motywowania samego siebie, planowania, kreatywnego rozwiązywania 

problemów czy rozumowania przyczynowo-skutkowego. Płat czołowy osiąga dojrzałość 

najpóźniej – dopiero po 25. roku życia, co po części wyjaśnia momentami irracjonalne 

zachowanie ludzi poniżej tego wieku, szczególnie w okresie dojrzewania. Mając na uwadze 

powyższe, rozsądne wydaje się twierdzenie, iż szczególnie w przypadku nastolatków nie 

należy usilnie oczekiwać dojrzałych i odpowiedzialnych zachowań, gdyż z punktu widzenia 

neurobiologii przeciętny nastolatek nie jest do tego neurologicznie zdolny. 

 

I.4. Neurony – cegiełki mózgu 

 

Podstawowym budulcem mózgu, jak i całego układu nerwowego są komórki nerwowe – 

neurony. Te malutkie „cegiełki‟ mają za zadanie wytwarzać i przekazywać informacje z i do 

mózgu przy pomocy impulsów elektrycznych tworząc swojego rodzaju sieci neuronowe 

biegnące po całym ciele (Rys. 4). To właśnie neurony odpowiadają za to, że czujemy ból, 

możemy w tej chwili czytać ten tekst, czy poruszamy ręką, nogą czy jakąkolwiek inną częścią 

ciała w kontrolowany i świadomy sposób. 
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Rysunek 4. Metaforyczny obraz sieci neuronowych jako infrastruktury drogowej 

naszego ciała 

 

Źródło: Journey through the brain 

 

W budowie komórki nerwowej możemy wyróżnić dwie główne części – ciało komórkowe 

(soma), wewnątrz którego znajduje się jądro komórkowe, i wypustki (Rys. 5). Wypustki 

dzielą się na krótsze i dłuższe. Krótsze, rozgałęzione wypustki – dendryty – odbierają od 

innych neuronów impulsy, które następnie przewodzone są wzdłuż długiej, pojedynczej 

wypustki – aksonu – i przekazywane dalej aż do komórek docelowych. 
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Rysunek 5. Budowa neuronu i tworzenie połączeń synaptycznych 

 

Źródło: https://pl.khanacademy.org/science/biology/human-biology/neuron-nervous-system/a/overview-of-

neuron-structure-and-function 

 

Sam akson otoczony jest też tłuszczową osłonką – tzw. mieliną, która pełni kluczową funkcję. 

Jako że aksony znajdują się bardzo blisko siebie istnieje ryzyko powstania między nimi spięć 

i zakłóceń elektrycznych, które mogłyby bardzo negatywnie odbić się na przesyłaniu 

informacji w układzie nerwowym. W celu zapobieżenia tym zniekształceniom, każdy akson 

otoczony jest właśnie osłonką mielinową, która im grubsza, tym nie tylko lepiej chroni, ale 

także wpływa na przyspieszenie tempa przesyłania impulsów elektrycznych i tym samym 

umożliwia sprawniejsze realizowanie coraz to bardziej złożonych funkcji.  
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Mielinizacja jest procesem stopniowym i długotrwałym. Zaczyna się jeszcze w okresie ciąży, 

trwa przez całe dzieciństwo, a kończy w 25-30 roku życia zamykając tym samym proces 

dojrzewania mózgu. Ponadto, obecnie uważa się, że etapy procesu tworzenia mieliny są 

zdeterminowane genetycznie i rozpoczynają się w partiach mózgu gadziego, następnie 

uaktywniają się w części limbicznej, a kończą w płatach czołowych kory mózgowej. Oprócz 

kolejności zachodzenia mielinizacji zwraca się także uwagę na jej natężenie rozumiane jako 

uzyskiwanie odpowiedniej grubości osłonki aksonu. Ta może na przykład być negatywnie 

zdeterminowana przez czynniki środowiskowe, takie jak niedożywienie, co w sposób bardzo 

„fizyczny‟ ukazuje jakie przełożenie środowisko może mieć na procesy fizjologiczne 

organizmu, które to z kolei wpływają też na procesy poznawcze. 

 

Są to miejsca, w których informacja przenoszona jest z pierwszego neuronu (neuronu 

presynaptycznego) do neuronu docelowego (neuronu postsynaptycznego). W przypadku 

większości synaps informacje przekazywane są w formie nośników chemicznych zwanych 

neuroprzekaźnikami. Kiedy impuls przemieszcza się w dół aksonu i dociera do zakończenia 

aksonu wyzwala uwalnianie neuroprzekaźnika z komórki presynaptycznej. Cząsteczki 

neuroprzekaźników przemierzają synapsę i wychwytywane są przez receptorami na komórce 

postsynaptycznej przenosząc w ten sposób sygnał.  

Pobudzane synapsy tworzą połączenia synaptyczne. Nowe połączenia synaptyczne powstają 

od momentu przyjścia dziecka na świat, a ich gęstość ogromnie się zwiększa aż do  

ok. 6-7 roku życia (Kossut, 2012), kiedy to mózg jest biologicznie przygotowany do każdego 

działania wręcz „na zapas‟ (Rys. 6). 
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Rysunek 6. Gęstość połączeń synaps w momencie narodzin, w wieku 6 lat i w wieku  

14 lat 

 

Źródło: https://www.parent-child.org/wp-content/uploads/2017/09/Brain-Development-slide.pdf 

 

Po tym okresie jednak o ostatecznej postaci połączeń u osoby dorosłej decyduje 

doświadczenie: ilość i jakość działań pobudzających.  

Te połączenia, które są wykorzystywane zostają utrwalone  

i wzmacniane, natomiast połączenia niewykorzystywane zostają 

poddane tzw. przycinaniu, czyli zanikają.  

Proces swojego rodzaju „normalizacji‟ ilości synaps jest tak kluczowy dla rozwoju człowieka, 

że jego zaburzenia – tzn. niedostateczne przycinanie – są podawane jako jedne z przyczyn 

zaburzeń autystycznych.  

Podsumowując dotychczasowe rozważania na temat budowy mózgu możemy stwierdzić, że 

faktycznie – podążając raz jeszcze za słowami Leslie Hart (1999) – jest on mechanizmem 

napędowym – „silnikiem‟ – całego procesu uczenia się. Dzięki poznaniu elementów jego 

budowy możemy zaobserwować jak wiele czynników, oprócz tradycyjnego modelu opartego 

na przekazania wiedzy, wpływa na złożoność procesu uczenia się. Wiedza ta, choć jeszcze 

wciąż będąca przedmiotem badań, już na tym etapie może służyć jako jeden z ważnych 

kryteriów, w oparciu o które nauczyciele języków obcych tworzą innowacyjne, przyjazne 

mózgowi rozwiązania dydaktyczne. 
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II. Mózg a dydaktyka 

 

 

 

 

 

Neurobiologia podejmując tematykę m.in. roli procesów zachodzących w mózgu w uczeniu 

się, zapamiętywaniu, itp. niewątpliwie stała się dziedziną intrygującą także dla nauczycieli, 

pedagogów czy wychowawców. Stąd też wyłoniła się nowa interdyscyplinarna nauka 

zajmująca się stosowaniem wiedzy z zakresu neurobiologii oraz psychologii w usprawnieniu 

procesów dydaktycznego-pedagogicznych – NEURODYDAKTYKA. Jej celem jest takie 

formowanie procesu nauczania i uczenia się, aby umożliwić osobie uczącej się jak najbardziej 

efektywne opanowanie nowych treści czy umiejętności. 

Literatura o charakterze neurodydaktycznym niejednokrotnie podkreśla, że na obecnym etapie 

powinniśmy powstrzymać się jeszcze od wysuwania konkretnych postulatów, które mogą stać 

się na przykład bazą do stworzenia futurystycznych szkół naszpikowanych technologią 

służącą do odpowiedniej stymulacji mózgu w celu super-efektywnego przyswojenia 

informacji. Niewątpliwie jednak już teraźniejsze wyniki badań mogą przyczynić się do 

większego zrozumienia funkcjonowania procesów uczenia się i nauczania, głębszej 

świadomości zależności emocjonalno-relacyjnych zachodzących pomiędzy uczniem czy 

nauczycielem, czy też optymalizacji działań dydaktycznych służących wspieraniu ucznia  

w procesie zapamiętywania wymaganych treści (Karczmarczyk, 2014).  
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Wnioski te dają cenne wskazówki dotyczące konstruowania zarówno całych zajęć 

językowych, jak i pojedynczych ćwiczeń. Nie należy ich co prawda traktować jako 

błyskawicznych, uniwersalnych rozwiązań edukacyjnych dających 100% gwarancje sukcesu, 

ale bez wątpienia nie można ich pominąć, gdy naszym celem jest zwiększenie efektywności  

i innowacyjności zajęć językowych. 

 

II.1. Neuroplastyczność 

 

Zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy mózg zmienia się przez całe życie już od momentu 

poczęcia. Niektórzy twierdzą wręcz, że jest niczym mięsień, który aby sprawnie 

funkcjonować potrzebuje treningu. Każdy z nas rodzi się z pewnym potencjałem, jednak 

może go rozwijać w różnym stopniu, tym samym ma na ten potencjał wpływ. To co robimy, 

jakie aktywności podejmujemy, czego się uczymy i jakie zdobywamy umiejętności generuje 

zmianę własności neuronów, tym samym ma ogromny wpływ na sprawność funkcjonowania 

naszego mózgu.  

Właśnie ta zdolność tkanki nerwowej do tworzenia, modyfikacji, 

reorganizacji, adaptacji, a nawet samonaprawy nowych połączeń 

neuronowych pod wpływem przetwarzanych informacji zwana 

jest neuroplastycznością. 

Kossut, 2014; Jagodzińska, 2008 

Dzięki neuroplastyczności proces uczenia się nabiera „namacalnego‟ wymiaru rozumianego 

jako dające się zaobserwować zmiany na poziomie komórkowym, które wystąpiły pod 

wpływem powtarzanego doświadczenia. 

 

 

 



Rozdział I. Poznaj swoje neurony 

 
57 

Rysunek 7. Zmiany zachodzące pod wpływem stymulacji w połączeniach neuronowych 

 

     Połączenia neuronowe    Połączenia neuronowe   Połączenia neuronowe 

     przed nowym doświadczeniem   po 2 tygodniach stymulacji  po 2 miesiącach stymulacji 

Źródło: https://www.cognifit.com/brain-plasticity-and-cognition 

 

Największą zdolność do plastycznej reorganizacji połączeń posiada rozwijający się mózg. 

Wtedy uczy się najszybciej i przyswaja największą ilość informacji. W tym okresie nawet 

duże uszkodzenie mózgu może ulec kompensacji, gdyż zarówno kora mózgowa, jak i ośrodki 

podkorowe mogą zmienić swoją normalną specyfikę i przejąć zadania z obszarów 

deficytowych (Kossut, 2014). 

To właśnie neuroplastyczność umożliwia nieustanne rozwijanie 

się centralnego układu nerwowego pod wpływem uwarunkowań 

otoczenia, zapamiętywanie nowych doświadczeń i uczenie się 

nowych umiejętności, rehabilitację uszkodzonych funkcji 

mózgowych, nieustannie adaptując się w ten sposób do zmian 

zachodzących w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym. 

Literatura wyróżnia kilka typów neuroplastyczności, m.in. plastyczność rozwojową – 

zdolność do tworzenia nowych połączeń nerwowych w wyniku interakcji młodego organizmu 

ze środowiskiem, plastyczność wywołaną wzmożonym doświadczeniem – zdolność do 

wzmacniania określonych szlaków neuronalnych wynikająca ze wzmożonego, 
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powtarzającego się doświadczenia, czy też plastyczność związaną z uczeniem się i pamięcią – 

która zachodzi, gdy czynność jest wielokrotnie powtarzana i utrwalana (Panasiuk, 2016).  

Jak widać kluczowym punktem z perspektywy neuroplastyczności jest powtarzalność, 

wielokrotna ekspozycja, długotrwałe wzmacnianie, konsolidacja. Podobnie jak w treningu 

mięśni, zmiany w trwałości połączeń synaptycznych zachodzą pod wpływem ponownych 

doświadczeń o tym samym charakterze, co podkreśla znaczenie tego, o czym większość 

nauczycieli języka obcego była głęboko przekonana już wcześniej: 

 

 

II.2. Pamięć 

 

Zjawisko neuroplastyczności jest silnie związane z pojęciem pamięci, która jest jedną  

z najbardziej fundamentalnych zdolności człowieka. Pamięć możemy określić jako „proces 

kodowania, magazynowania i wydobywania informacji” (Jagodzińska, 2008:20), dzięki 

któremu wiemy kim jesteśmy, mamy świadomość siebie, możemy się porozumiewać, myśleć, 

działać. Powszechnie już znany podział pamięci na pamięć krótkotrwałą i długotrwałą opiera 

się właśnie na zjawiskach zachodzących w synapsach. 

PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, gdyż ograniczona w czasie do ok. 30 sekund,  

z możliwością przedłużenia przez wzmożoną koncentrację lub powtarzanie, odpowiada za 

przechowywanie niewielkiej ilości informacji (7+/-2 elementy), które niezbędne są nam do 
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bieżących zadań i przygotowania materiału do trwałego zapamiętania. Wnioskuje się, że na 

poziomie synaptycznym pamięć ta objawia się zmianami siły połączeń synaptycznych.  

PAMIĘĆ DŁUGOTRWAŁA to z kolei bardzo pojemny magazyn przechwytujący 

informacje z pamięci krótkoterminowej, z gwarancją nawet permanentnej trwałości, który 

służy przede wszystkim gromadzeniu wiedzy. Taka formuła pamięci wymaga w synapsach 

zmian o charakterze strukturalnym, tzn. połączenia synaptyczne rosną bądź kurczą się. 

Pamięć ta często w literaturze dzielona jest na system deklaratywny (jawny) obejmujący fakty 

i zdarzenia oraz niedeklaratywny (utajony), do którego zaliczają się m.in. umiejętności, 

nawyki czy też słynne torowanie (ang. priming) rozumiane jako aktywizowanie pewnego 

schematu poznawczego, który wpływa na nasze zachowanie, ale może być zupełnie 

nieuświadomiony. Zjawisko to było wielokrotnie opisywane w badaniach psychologicznych, 

gdyż ma wykorzystanie zarówno w codziennym zachowaniu, jak również w działaniach 

marketingowych czy społecznych. Torowanie warto brać pod uwagę przy budowaniu 

motywacji uczniów i słuchaczy kursów językowych.  

Niejednokrotnie udowodniono, że manifestacja niskich oczekiwań 

co do wyników uczniów ze strony nauczycieli, rodziców czy też 

samych uczniów prowadziła do gorszych wyników końcowych.  

Zarówno świadome, otwarte komentarze, jak i te nieświadome komunikaty, często oparte  

np. na mowie ciała, powinny przekazywać uczniom pozytywne nastawienie nauczyciela do 

tematu, materiałów lekcyjnych, przedmiotu, a najważniejsze – samych uczniów i ich 

możliwości do poczynienia postępów. 

 

Warto uświadomić uczniów, że zapamiętywanie to wyuczona umiejętność, która może być 

trenowana i rozwijana, ale niećwiczona słabnie. Badania dowiodły, że u ludzi regularnie 

poddawanych wysiłkowi intelektualnemu wzrasta ilość enzymów odpowiedzialnych za 
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rozkładanie białka, które to uważa się za jedną z przyczyn choroby Alzheimera. Warto, 

szczególnie przy uczeniu seniorów, wkomponować w zajęcia językowe ćwiczenia  

o charakterze wspomagającym procesy pamięciowo-poznawcze, koncentrację, 

spostrzegawczość, takie jak: wykreślanki, wyrazy ukryte w wężu, tworzenie wyrazów  

z rozsypanych liter czy skojarzenia. Przykłady takich ćwiczeń zostały zamieszczone  

w Załączniku 4. 

 

II.2.1. Badania nad pamięcią i ich dydaktyczne implikacje 

 

Procesy pamięciowe nadal jawią się jako zagadkowe dla badaczy, mimo że nasza wiedza na 

ich temat niewątpliwie przyspieszyła w ostatnich latach. W dotychczas przeprowadzonych 

badaniach nad pamięcią wysunięto kilka ciekawych – z perspektywy uczenia się i nauczania – 

wniosków, co do jej funkcjonowania. Zostały one zebrane w tabeli poniżej wraz  

z przykładem wykorzystania na zajęciach języka obcego. 

 

Tabela 2. Procesy pamięciowe 

WNIOSEK OPIS WSKAZÓWKA 

DYDAKTYCZNA 

Efekt pierwszeństwa  

i świeżości  

Najlepiej zapamiętane są 

informacje końcowe  

(z pamięci krótkoterminowej), 

następnie początkowe 

(kilkukrotnie odtwarzane – 

zatem z pamięci 

Wskazane wydaje się 

umiejętne wykorzystanie 

początku zajęć materiałem, 

który przedstawia dla ucznia 

dużą wartość (leksykalną, 

gramatyczną, sprawnościową) 
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długoterminowej), a najsłabiej 

środkowe 

oraz stosowanie etapu 

konsolidacyjnego na końcu 

jednostki lekcyjnej 

Koncepcja poziomów 

przetwarzania Craika  

i Lockharta  

Odbierana informacja 

przechodzi przez różne 

głębokości przetwarzania –  

od płytkich (sensorycznych) 

do coraz głębszych 

(semantycznych). Im głębszy 

poziom przetwarzania, tym 

lepsze zapamiętanie. Ślad 

pamięciowy jest produktem 

ubocznym przetwarzania 

informacji 

Możliwie jak najczęstsze 

korzystanie z zadań 

wymagających głębszych 

przetworzeń zamiast zadań 

płytkich, np. „napisz zdania 

prawdziwe o sobie z podanymi 

wyrazami‟ zamiast „uzupełnij 

zdania wyrazami z tabelki‟; 

„przygotuj kartkówkę ze 

słówek dla kolegi‟  

i rozpocznijmy od niej zajęcia, 

zamiast stosowania 

tradycyjnych kartkówek 

Dystynktywność 

kodowania;  

Efekt von Restorff  

 

Informacje zakodowane  

w nietypowy, niebanalny 

sposób są pamiętane lepiej niż 

te zarejestrowane podobnie do 

innych treści. Treści 

wyróżniające się na tle 

otoczenia mają tendencje do 

szybszego bycia 

zapamiętanym 

 

Korzystanie  

z niestandardowych 

prezentacji nowych treści  

(zob. Załącznik 3 – przykłady 

niestandardowych prezentacji 

treści językowych), tworzenie 

kategorii leksykalnych  

o większej specyficzności  

(np. jedzenie zdrowe zamiast 

jedzenie; cechy dobrego szefa 

zamiast cechy pozytywne, 

etc.) 
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Elaboracja Opracowanie informacji przez 

odniesienie do innych treści, 

wzbogacenie kodu 

pamięciowego, dzięki 

różnorodnym analizom 

Wzbogacanie prezentacji 

nowego materiału poprzez 

wykorzystanie bodźców 

wizualnych (np. zdjęcia, karty 

obrazkowe i coachingowe, 

prezentacje, rysunki 

schematyczne, wykresy), 

dźwiękowych, odwołanie do 

wcześniej poznanych treści  

Magiczna liczba Millera Określa zakres pamięci 

bezpośredniej od 5 do 9 

elementów, czyli 7+/-2. Jest 

ona niezależna od tego czy 

zapamiętujemy pojedyncze 

litery czy np. całe wyrazy. Dla 

wyrazów w sensownym 

tekście może wynosić nawet 

16. 

Spróbowanie podzielenia 

zadania z dużą ilością 

przykładów na grupy po  

5-7 przykładów. Dzielenie 

dużych partii materiału na 

mniejsze porcje, każdą  

z osobnym tytułem. 

Korzystanie z tekstów do 

nauki słownictwa. 

Efekt stłumienia 

artykulacji 

Gdy podczas odbioru 

materiału słownego 

uniemożliwimy bezgłośną 

artykulację obniża to zakres 

jego pamięci 

Warto przeznaczyć 

odpowiednią ilość czasu przy 

prezentacji nowego 

słownictwa, aby nadmiernym 

tempem nie „zagłuszyć‟ 

operacji pamięciowych. 

Zachęcanie uczniów do nawet 

bezgłośnej artykulacji nowych 

słów 
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Eksperyment Petersonów 

(1959) 

Jeśli odebrany materiał nie jest 

w ogóle powtarzany to 

zostanie zapomniany w ciągu 

18-30 sekund 

Powtórki warto stosować nie 

tylko na kolejnych lekcjach, 

ale na różnych etapach tej 

samej lekcji. 

Efekt generowania Lepiej pamiętamy informacje, 

które sami wytworzyliśmy  

niż te, które przeczytaliśmy 

czy usłyszeliśmy, nawet jeśli 

musimy skorzystać  

z podpowiedzi 

Włączanie uczniów  

w tworzenie materiałów 

leksykalnych, gramatycznych, 

kartkówek, fiszek czy wybór 

tekstów czytanych  

i materiałów wideo na zajęcia. 

Priorytetyzacja wypowiedzi 

samodzielnych, a nie 

poprawnych 

Efekt struktury Im wyższy stopień organizacji 

treści, tym lepsze wyniki 

przypominania 

Organizowanie materiału  

w sposób spójny  

i zaplanowany, przemyślane 

organizowanie słownictwa, 

zachęcanie uczniów do 

samodzielnego organizowania 

treści (umiejętne notowanie, 

mapy myśli, kolory, 

zakreślanie, etc.) 

Efekt odniesienia do Ja 

(autoreferencji) 

Szczególnie dobrze pamiętamy 

informacje, które odnosimy do 

siebie (uaktywniamy wtedy 

więcej obszarów mózgowych 

Personalizacja zadań, zadania 

ukierunkowane na 

umożliwienie wykorzystania 

nowych struktur do 
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w porównaniu z informacjami 

ogólnymi). Zapominanie 

przebiega znacznie wolniej niż 

w krzywej Ebbinghousa 

opowiadania o sobie 

Efekt działania Pamięć krótkich fraz 

opisujących czynności 

wzrasta, gdy badani wykonują 

te czynności 

Stosowanie elementów 

kinestetycznych na zajęciach, 

zwłaszcza do elementów 

języka, które uczniowie mogą 

zademonstrować ruchem 

Efekt wyższości obrazu Obrazy są najczęściej lepiej 

pamiętane niż odpowiadające 

im słowa. Łatwiej nauczyć się 

słów języka obcego, gdy 

stanowią reakcje na obraz,  

a nie słowo ojczyste 

Korzystanie z kart 

obrazkowych  

i coachingowych, fiszki  

z obrazkami, graficzne 

prezentacje struktur 

gramatycznych, korzystanie  

z wizualnych organizatorów 

treści 

Efekt końca sezonu Nastawienie na czas, w którym 

ma być przypomniany materiał 

wywiera wpływ na 

odtworzenie 

Planowanie całego kursu 

łącznie z testami  

i informowanie uczniów  

o sylabusie i datach 

kluczowych projektów, 

testów, egzaminów już na 

początku kursu 
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Przeuczenie Dalsze powtarzanie 

opanowanego już materiału  

w celu przeciwdziałania 

zapominaniu – działa do  

50% działań podejmowanych 

w celu nauczenia się 

Jeśli uczeń opanował strukturę 

po 12 przykładach 

ćwiczeniowych warto 

powtórzyć ją jeszcze do  

6 przykładów, aby znacznie 

obniżyć ryzyko zapominania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Jagodzińska, 2008 

 

II.2.2. Kodowanie pamięciowe 

 

Istotnym etapem procesów pamięciowych z perspektywy nauczania jest też kodowanie, czyli 

zbiór różnego rodzaju operacji i aktywności prowadzących do zapamiętania informacji 

(Jagodzińska, 2008). Najczęstsze aktywności mające na celu zakodowanie informacji  

w pamięci to: 

 powtarzanie,  

 organizowanie,  

 werbalizacja, 

 tworzenie wyobrażeń. 

 

POWTARZANIE jest operacją nieodłącznie związaną z uczeniem się języka obcego. 

Można pokusić się o stwierdzenie, że jeżeli nie powtarzamy to zwykle marnujemy trud 

uczenia się, gdyż komunikacja synaptyczna praktycznie nie zachodzi. Ponadto, bez 

powtarzania nie mamy szansy utrwalić materiału w stopniu umożliwiającym jego późniejsze 

wydobycie, co jest nadrzędnym celem każdego ucznia zajęć językowych.  
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Za ten kluczowy etap kodowania odpowiedzialny jest zarówno 

nauczyciel – zarządzając ilością i jakością powtórzeń w ramach 

zajęć lub zadanej pracy domowej – jak i uczeń – powtarzający na 

własną rękę materiał z zajęć.  

Często mylnie zakłada się, że w procesie powtarzania liczy się ilość, tzn. im więcej 

powtarzamy, tym więcej pamiętamy. Jednak zarówno badania, jak i obserwacja zjawisk 

codzienny pokazują nam, że ta prawidłowość jest błędna. Przykładem mogą być banknoty, 

których opis, pomimo że posługujemy się nimi niemal co dzień, przez wiele lat naszego życia 

jest często niemożliwy do przywołania z pamięci. Obserwacje te dają nam dokładne 

wskazówki dotyczącego tego, jaka powinna być natura powtórek tak, aby pełniły swoją rolę.  

Po pierwsze, nie może być to powtarzanie mechaniczne oparte na co prawda wielokrotnym 

odbiorze, ale tej samej postaci informacji. W takim powtarzaniu brak jest głębszych procesów 

przetwarzania, m.in. analizy treści (np. parafraza, a nie wyrecytowanie), nawiązań do 

wcześniejszej wiedzy (np. porównania, zestawienia), kreowania nowej treści czy też 

odniesienia jej do siebie i własnych doświadczeń. 
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Rysunek 8. Stopień przyswojenia zdobytej wiedzy ze względu na sposób uczenia 

 

Źródło: Smolińska, Szychowski (2011) 

 

Na jakość powtórek, a tym samym na jakość uczenia się, wpływ ma też ich rozkład w czasie. 

Z perspektywy zakodowania treści o wiele efektywniejsze wydaje się podzielenie materiału 

na kilka sesji treningowych tak, aby „poprzecinane‟ były przerwami (tzn. efekt przerw), które 

będą stanowiły rodzaj wytchnienia, odpoczynku. I tak na przykład udowodniono, że dwie 

prezentacje materiału rozłożone w czasie mogą okazać się nawet dwa razy bardziej skuteczne 

niż dwie prezentacje skomasowane (czyli nałożone na siebie) (Dempster, 1996).  
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Warto też uświadomić uczniów, że przez noc mózg porządkuje informacje. Dlatego nie 

należy uczyć się np. tuż przed sprawdzianem czy egzaminem, ponieważ nasz umysł musi 

mieć czas, żeby posegregować nowe dane. 

Efekt przerw jest wyjątkowo obrazowo ukazany na tak zwanej krzywej Ebbinghausa (także 

krzywa zapominania) (Rys. 9). Obrazuje ona zmiany w ilości zapamiętanego materiału, które 

następują wraz z upływem czasu przy braku jakichkolwiek powtórek. Zgodnie z krzywą na 

początku ma miejsce bardzo duży spadek – w przeciągu 20 minut od momentu prezentacji 

tracimy ok. 40% treści, a kolejnego dnia jesteśmy w stanie przywołać jedynie ok. 35% z nich. 

 

Rysunek 9. Krzywa zapominania (Krzywa Ebbinghausa) 

 

Źródło: http://tydziennik.pl/tydzienczytania/jak-zapamietac-sie-czyta-tydzienczytania-2/ 

 

Dlatego też optymalny system powtórek powinien uwzględniać te etapy zapominania  

i następować w takich momentach, aby mu przeciwdziałać. Stąd warto zaplanować pierwszą 

powtórkę na koniec zajęć, a kolejną tego samego dnia po zajęciach. Po upływie doby 
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powtarzając nowy materiał (np. odrabiając pracę domową opartą na poznanym materiale) 

utrwalimy go na mniej więcej tydzień. Po 7 dniach, często oznacza to kolejne zajęcia, należy 

wrócić do nowego materiału, a przedostatni etap powtórki powinien mieć miejsce po 

miesiącu od dnia pierwszej prezentacji. Ostatni etap konsolidacji powinien nastąpić po roku 

(Rys. 10). System powtórek oparty na krzywej Ebbinghousa wykorzystywany jest  

w rozwiązaniach technologicznych do nauki słownictwa, np. Super Memo czy Anki. 

Wsparciem może tu też okazać się zwykły kalendarz, gdzie uczeń sam wpisuje dane pojęcia 

uwzględniając odpowiednie odstępy czasu pomiędzy kolejnymi sesjami powtórkowymi. 

 

Rysunek 10. Rozkład systemu powtórek, który przeciwdziała zapominaniu według 

krzywej zapominania 

 

Źródło: https://warsztatanalityka.pl/jak-uczyc-sie-inwestowania/ 

 

W przypadku nauczania języka obcego ciekawe wydają się też wyniki badań prowadzonych 

przez Bahricka (1984 za Jagodzińska, 2008), który badał długość zapamiętania słownictwa  
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z języka obcego, którego respondenci uczyli się od kilku do kilkunastu lat wstecz. Wyniki 

tych badań pokazały, że najwyższe spadki w pamięciowym wydobyciu nauczonego 

słownictwa zanotowano u uczniów, którzy uczyli się języka (tu hiszpańskiego) tylko przez  

1 semestr. Ci, u których nauka trwała 5 semestrów jeszcze po latach pamiętali 50% 

przyswojonego słownictwa. Ponadto, nawet po latach utrzymały się różnice wynikające  

z uzyskanych na zajęciach ocen. 

Kolejna aktywność silnie oddziaływująca na efekty pamięci to ORGANIZOWANIE. 

Starając się zapamiętać nowe treści możemy wyszukać związków między nimi, łączyć je  

w kategorie. I tak, listy słów łatwiej zapamiętać, gdy wyrazy w nich są pogrupowane  

w kategorie (im bardziej szczegółowe, tym lepiej), a nie występują w przypadkowej 

kolejności. Organizowanie dotyczy także przystępnej formy prezentacji treści.  

 

Stąd też warto zastanowić się nad korzystaniem z graficznych organizatorów treści (Zał. 1), 

które mogą być efektywnym sposobem na sporządzanie łatwych do późniejszego odtworzenia 

notatek. Ponadto, dowiedziono, że organizowanie zwiększa swoją efektywność, gdy bierze w 

nim udział osoba ucząca się, zatem uczniowie powinni być jak najczęściej zachęcani do 

korzystania ze swoich subiektywnych systemów organizacji i samodzielnie organizować 

informacje i materiał przedstawiony na zajęciach (np. w formie konkursu na sporządzenie 

najlepszej ściągawki). 

Pamięć długotrwała do zakodowania nowej informacji korzysta jeszcze z procesów, które 

obejmują zapisywanie informacji w dwóch systemach: WERBALIZACJI – polegającej na 

użyciu określeń słownych do opisu nowych zjawisk, doświadczeń, itp. oraz 

WYOBRAŻENIA – gdy mając kontakt z materiałem słownym tworzymy do niego obrazy 

mentalne. Im słowo jest bardziej konkretne i tym samym łatwiej je zobrazować, tym szybciej 

i lepiej jest zapamiętane. Wraz ze wzrostem abstrakcyjności rośnie też trudność  

w zakodowaniu informacji.  
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Z tego właśnie procesu korzystają techniki mnemotechniczne (Tabela 3): 

 

Tabela 3. Przykłady mnemotechnik 

AKRONIMY Stworzenie zupełnie nowego słowa z pierwszych liter innych 

wyrazów, które próbujemy zapamiętać, np. kolejność 

przymiotników w języku angielskim: 

OSAShCOM  

(Opinion, Size, Age, Shape, Colour, Origin, Material) 

ZDANIE Stworzenie zdania z pierwszych liter wyrazów do zapamiętania, 

np. imion żon Henryka VIII (Aragon, Boleyn, Seymour, Cleves, 

Howard, Parr): 

All Boys Should Come Home Please. 

RYMOWANKI I 

WIERSZYKI 

Stworzenie zdania/wiersza, gdzie użycie rymu wspomaga pamięć, 

np. zasada gramatyczna dla 2go okresu warunkowego:  

„If and would is never good‟ 

czy też wierszyki wprowadzające czasowniki nieregularne: 
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Źródło: http://www.engames.eu/wp-content/uploads/2015/10/Irregular-verbs-

rhymes-2.pdf 

PAŁAC PAMIĘCI, 

RZYMSKI POKÓJ, 

METODA LOCI 

Elementy do zapamiętania kojarzymy w wyobraźni  

z miejscami w rzeczywistym lub wyimaginowanym otoczeniu. 

Metoda może okazać się przydatna np. przy przygotowaniu do 

prezentacji, gdzie ważna jest kolejność i porządek. 

ŁAŃCUCHOWA 

METODA 

SKOJARZEŃ 

Elementy do zapamiętania (ogniwa) łączymy w wyobraźni  

w historyjkę. Historyjki powinny być dynamiczne, pełne akcji, 

mieć zabarwienie emocjonalne, angażować wszystkie zmysły. 

BRZMIENIE Tworzenie skojarzeń opartych na dźwięku, np. dźwięk wydawany 

przez węża po angielsku to „hiss‟ – kończy się na „s‟ tak, jak 

„snake‟ – wąż.  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Co ciekawe, mimo iż systemy mnemotechniczne często zachęcają do tworzenia wyobrażeń 

mających dziwaczny, śmieszny, momentami wręcz nielogiczny charakter to badania 
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wykazały, że wpływ dziwaczności wyobrażenia na jakość zapamiętania jest jednak 

stosunkowo słaby. Zwiększenie trwałości pamięci w przypadku werbalizacji i wyobrażenia 

zapewnione jest poprzez kodowanie zachodzące w dwóch systemach – werbalnym  

i obrazowym – które to gwarantuje, że w razie utraty reprezentacji w jednym, możemy 

zachować ją w drugim. 

 

II.2.3. Zapominanie i przeciwdziałanie mu 

 

Etapem, który jest źródłem największej frustracji i obawy wśród uczniów jest zapominanie 

rozumiane jako „częściowa lub całkowita utrata zdolności do odtworzenia lub rozpoznania 

informacji, która uprzednio została przyswojona” (Jagodzińska, 2011). Obecnie uważa się, 

że na zapominanie składają się tak naprawdę trzy procesy: 

1. Rozpad śladu pamięciowego w wyniku upływu czasu – ślad słabnie, zanika i finalnie 

rozpada się w wyniku upływu czasu i braku używania lub aktywności niewspierającej 

trwałości śladu. 

2. Interferencję, czyli nakładanie się śladów pamięciowych w wyniku rywalizacji 

pomiędzy skojarzeniami następującymi po sobie – dowiedziono, że uczenie się  

2 materiałów, zwłaszcza podobnych do siebie (podobne treści, użycie tych samych 

metod przyswajania czy też kontekst ich przyswajania), wpływa niekorzystnie na ich 

wydobycie. 

3. Brak dostępu do śladu pamięciowego – zapominanie wiąże się z problemem dotarcia 

do śladu pamięciowego, a nie samym śladem. 

 

Dwie główne formy wydobywania informacji zakodowanych to reprodukcja (‘wiem’, 

‘potrafię’) i rozpoznanie (‘pamiętam’). Rozpoznanie na ogół bywa łatwiejsze niż 

reprodukcja. Prawidłowość tę często możemy zaobserwować na zajęciach z języka obcego, 
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gdy uczeń rozpoznaje słowo w tekście, jednak tego samego słowa nie potrafi użyć w swoich 

wypowiedziach. Różnica pomiędzy reprodukcją a rozpoznawaniem bierze się według 

niektórych badaczy z różnic pomiędzy siłą śladów pamięciowych dla danej informacji –  

tzn. rozpoznanie jest znakiem słabszego śladu pamięciowego, a reprodukcja wiąże się  

z silnym śladem pamięciowym. Jako, że na zajęciach z języka obcego w większym stopniu 

kładziemy nacisk na umiejętności, naszym celem jest dążenie do wydobywania wiedzy  

w formie reprodukcji, a tym samym kierowanie działań na wzmacnianie śladu pamięciowego 

aż do momentu, kiedy stanie się on na tyle silny, że doprowadzi do automatycznej aktywacji 

informacji. 
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III. Wnioski neurodydaktyczne 

 

 

 

 

 

Powołując się na powyższej opisane procesy, efekty i badania można wysunąć pewne 

wnioski, które zgodnie z obecnym stanem wiedzy dotyczącej nauki o mózgu pokazują 

działania, które pozwalają uczniom efektywniej wykorzystywać ich potencjał na zajęciach,  

a nauczycielom wspomagać naturalne procesy poznawcze.  

Warto uświadomić wszystkim zaangażowanych w proces uczenia się i nauczania, iż w celu 

optymalizacji procesów uczenia się tak, aby zasługiwały na miano ‘przyjaznych 

mózgowi’, warto podjąć następujące działania: 

 dbanie o nastrój na zajęciach – umiejętność zbudowania relacji opartej na zaufaniu, 

empatii, zrozumieniu, 

 umiejętne korzystanie z narzędzi motywacyjnych – chwalenie za wysiłek, postępy, 

wspieranie i zrozumienie w chwilach zniechęcenia, racjonalizacja lęków i obaw 

związanych z uczeniem się języka obcego; praktykowanie „wdzięczności‟ – 

uwypuklanie aspektów, które uczeń już umie, najmniejszych kroków, które już 

osiągnął, 
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 uczenie się naprzemienne – nie należy uczyć się dwóch podobnych zagadnień jedno 

po drugim, ale dobierać je jak najbardziej kontrastywnie, np. gramatyka i słuchanie, 

chwila przerwy (spacer, słuchanie muzyki), czytanie, 

 odpowiednia ilość snu – podczas snu zapominanie jest mniejsze niż podczas 

aktywności, 

 regularne, rozłożone w czasie powtórki sięgające do zajęć, które miały miejsce nawet 

ponad miesiąc wcześniej – materiał dobrze utrwalony zdecydowanie obniża ryzyko 

interferencji, 

 powtórki w formie testów, ale o niskiej wadze (niedecydujących w wysokim stopniu 

o ocenie końcowej) – postrzegane jako okazja do skierowania koncentracji uczniów 

na dany materiał, motywacji do samodzielnej pracy nad nim oraz wzmocnienia 

śladów, 

 organizacja materiału do nauczenia w sposób dla nas sensowny i logiczny, 

 personalizacja materiału – poprzez odniesienie treści do siebie i możliwość ich 

użycia do opisu swoich własnych zdarzeń i sytuacji życiowych, 

 głębokie przetwarzanie informacji – oparte na pełnym zrozumieniu i powiązaniu 

nowej treści z dotychczas znanymi, wymagające formułowania własnych wniosków, 

skojarzeń, wizualizacji, aktualizacji, itd., 

 jak najczęstsze wykorzystywanie, używanie i aktywacja nowych informacji – każda 

reaktywacja wspomnienia prowadzi do kolejnego kodowania, a więc wzmocnienia 

śladu pamięciowego, 

 uświadomienie o wadze koncentracji – ćwiczenie skupiania się na jednej, ważnej 

rzeczy, kończenia zadania, rezygnacja z rozpraszaczy (zob. Załącznik 5 – technika 

Pomodoro), jak również wpływ miejsca uczenia się na koncentrację (oświetlenie, 

hałasy, itd.), 
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 dbanie o mózg – podkreślenie jak ważna jest higiena mózgu w osiągnięciu dobrych 

efektów uczenia: odpowiednie odżywianie, ruch (np. osoby z łagodnymi 

zaburzeniami pamięciowymi ćwiczące regularnie przez 6 miesięcy uzyskują lepsze 

wyniki w testach pamięciowych (Lautenschlager i in., 2008)), kontakt z naturą, 

medytacja, odpoczynek od technologii, unikanie nudy, efektywne techniki radzenia 

sobie ze stresem, itd. 

 

Kolejne lata niewątpliwie dostarczą nam coraz to nowszych doniesień ze świata 

neurobiologii, a tym samym nowych wniosków i poglądów jak działa, a przede wszystkim jak 

uczy się, nasz mózg. Jest to fascynujące zagadnienie, które niewątpliwie będzie stanowiło 

nowy krok milowy w pedagogice i edukacji. Warto zatem śledzić opracowania 

neurodydaktyczne, aby wzbogacać i aktualizować swój repertuar działań dydaktycznych  

o takie rozwiązania, które zagwarantują naszym uczniom jak najefektywniejsze dotarcie do 

celu nauki – skutecznej komunikacji w języku obcym. 
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IV. Załączniki 

Załącznik 1. Wizualne organizatory treści – przykłady 
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Źródło: Pintrest 
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Załącznik 2. Lapbooki 
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Źródło: Pintrest  
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Załącznik 3. Przykłady dystynktywności w prezentacji materiału dydaktycznego 

Trees of the past – Drzewka przeszłości (zobrazowanie wielopoziomowego aspektu czasów 

narracyjnych w języku angielskim polegające na reprezentowaniu czasów w narracji jako 

„drzewek‟, a następnie tworzenie historii przeszłych do podanych „drzewek‟) 
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Źródło: Kamont (2015)  
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Załącznik 4. Przykłady ćwiczeń usprawniających procesy pamięciowe 
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Źródło: Ratajczak 
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Załącznik 5. Technika Pomodoro – wspomaganie koncentracji nad zadaniem 

 

1. Sporządź listę zadań. 

2. Wybierz zadania priorytetowe. 

3. Ustaw narzędzie do mierzenia czasu na 25 minut. 

4. Pracuj nad zadaniem nie pozwalając sobie na jakiekolwiek rozproszenia (telefon, 

inna osoba, czynność) do momentu aż czas się nie skończy. 

5. Po upływie 25 minut nastaw czasomierz na 5-minutową przerwę, najlepiej  

o aktywnym charakterze – krótkie przejście po pokoju, rozciągnięcie, wyglądanie 

przez okno, etc. 

6. Kontynuuj procedurę 25-minutowych sesji koncentracji na zadaniu  

i 5-minutowych przerw jeszcze 3 razy. 

7. Po 4 sesjach Pomodoro nadchodzi czas na dłuższą przerwę – ok. 30 minut. 
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Rozdział II. Każdy jest inteligentny! 
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I. Czym jest inteligencja? 

 

 

 

 

 

 

INTELIGENCJA jest terminem, który ze względu na powszechność swojego użycia  

we wszystkich dziedzinach życia powoduje liczne nieporozumienia co do swego znaczenia  

i zakresu. Z jednej strony jest to termin popularny, odnoszący się do ludzkiej umysłowej 

sprawności i błyskotliwości, z drugiej opisujący szereg przymiotów i zdolności, takich jak 

erudycja i szerokie horyzonty, kreatywność i oryginalność, a jednocześnie logiczne myślenie  

i zdrowy rozsądek. Inteligencja często postrzegana jest w kontekście rozumności, rozsądku  

i rozwagi, jak również sensowności, logiki i racjonalności postępowania oraz umiejętności 

wyciągania wniosków na przyszłość. 

Doczekaliśmy się słów znaczeniowo związanych z inteligencją w dziedzinie przymiotów  

i cech osoby myślącej, takich jak: mądrość, rozumność, roztropność, ale również 

dojrzałość, stateczność, trzeźwość, jak i bardziej popularnych i potocznych wyrażeń 

funkcjonujących w naszym codziennym języku, jak: zdrowy rozsądek, chłopski rozum czy 

olej w głowie. 



Rozdział II. Każdy jest inteligentny! 

 
93 

 

Ktoś posiadający chłopski rozum, czyli umiejętność logicznego myślenia oraz zdrowy 

rozsądek w naszym codziennym języku ma najzwyczajniej olej w głowie choć wszyscy 

wiemy, że żaden z wyżej wymienionych przymiotów umysłowych w fizjologii naszego 

myślenia nie ma nic wspólnego z olejem, mimo że taką sugestię odnajdujemy w słowach 

Onufrego Zagłoby, który doradzał wraz z innymi produktami spożywanie siemienia lnianego 

w celu poprawy przymiotów umysłu. 

W dziedzinie sensowności naszego rozumowania i postępowania osobę inteligentną 

charakteryzuje rozsądek, logika i pragmatyzm działania. Inteligentna osoba to ktoś 

praktyczny, życiowy i rozważny. Jednocześnie taki ktoś często działa z namysłem, 

roztropnością, rozwagą i po zastanowieniu. Towarzyszy temu często refleksja stanowiąca 

przyczynek do kojarzenia rozmaitych faktów i uczenia się na podstawie wcześniejszych 

doświadczeń i wyciągania wniosków na przyszłość. Wbrew pesymizmowi Mikołaja Reja 

bywamy mądrzy po szkodzie, a kto się sparzył dwa razy na zimne dmucha. 

Według polskiego psychologa, profesor nauk humanistycznych Jana Strelau, inteligencja to 

teoretyczny konstrukt opisujący pewne przymioty wewnętrzne człowieka o stabilnym i stałym 

charakterze, które mają wpływ na skuteczność, wydajność i zręczność tych jego działań, które 

angażują procesy poznawcze. Przymioty te według niego powstają w wyniku interakcji 

genotypu, środowiska i samej aktywności człowieka (Strelau, 1997). 
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Niemiecki psycholog, filozof i jeden z pionierów psychologii osobowości i badań nad 

inteligencją, William Stern, upatruje przede wszystkim w inteligencji ludzkiej umiejętności 

adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadań w drodze intelektu. Natomiast 

Jean Piaget, szwajcarski psycholog zajmujący się rozwojem poznawczym człowieka, 

podkreśla szczególnie w swojej definicji inteligencji ludzką zdolność rozwiązywania 

problemów. Psycholog i statystyk, George Ferguson, w inteligencji upatruje zdolności do 

aktywnego przetwarzania i przekształcania informacji oraz zdolność uczenia się. 

Sprawne korzystanie z nabytej wiedzy oraz, na jej podstawie, skuteczne zachowanie się 

wobec nowych zadań i sytuacji, jak również odnoszenie do nowych sytuacji i faktów wiedzy  

i doświadczeń już posiadanych dla polskiego językoznawcy, członka Polskiej Akademii Nauk 

Franciszka Gruczy, stanowi esencję naszej inteligencji, zdolności poznawczych i leży  

u podstaw uczenia się (Grucza, 1997). 

 

Szerzej można o tej zdolności mówić jako o umiejętności racjonalnego i celowego działania, 

logicznego rozumowania i efektywnego rozwiązywania napotykanych problemów. Zawiera 

ona ponadto element twórczego przetwarzania informacji i potencjał do tworzenia nowych, 

oryginalnych i odkrywczych treści i wartości. 

Jakkolwiek nie określać inteligencji, czy to w terminach popularnych czy próbując 

zdefiniować w kategoriach abstrakcyjnego konstruktu o charakterze jedno- lub 

wieloaspektowym, można bez większych wątpliwości skonstatować jedno – wszyscy chcą ją 

mieć, jakkolwiek by jej nie określać, i najlepiej w dużej ilości. 
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I.1. Perspektywa historyczna 

 

 

Sokrates, Platon i Arystoteles, jak również inni myśliciele tego okresu byli pierwszymi, 

którzy szukali związków między działaniami człowieka a jego inteligencją i zastanawiali się 

nad jej źródłami, pochodzeniem i lokalizacją w ciele ludzkim. Oczywiście należy pamiętać,  

iż podobnie jak idee Demoktyta i współczesnych mu atomistów wydają się dziś naiwne, jeśli 

nie niedorzeczne, tak i poglądy starożytnych Greków niewiele mają wspólnego ze 

współczesną psychologią. Nie pozostały one jednak bez wpływu na pokolenia filozofów, 

naukowców i badaczy intelektu ludzkiego. Przez lata za człowieka wykształconego, obytego  

i inteligentnego uważano przecież takiego, który otrzymał klasyczne wykształcenie  

w dziedzinach wcześniej stworzonych i określonych przez starożytnych Greków, często 

również obejmujące ich język. 

Jednym z najwcześniejszych zapisów poglądów związanych z ludzkim intelektem jest 

wypowiedź Euryalus w Odysei Homera, który snuje rozważania o związki pomiędzy 

łaskawością bogów a przymiotami intelektu, cielesności i urody oraz usposobienia, jakimi 

obdarzają oni ludzi. Można jedynie domyślać się, iż był to temat podejmowany przez 

człowieka skoro znalazł sobie drogę do ponadczasowej literatury traktującej o losie 

człowieka.  

Sokrates, a później również i Platon, postrzegali inteligencję bardziej jako umiejętność 

uczenia się i poznawania niż jako dar od bogów i podkreślali znaczenie krytycznego myślenia 

i umiłowanie prawdy jako nieodłączne części sprawnego intelektu. Dobrze znana jest 

platońska metafora przyrównująca umysł ludzki do bloku wosku o rozmaitych cechach 

twardości, czystości i przejrzystości. Umysł jasny, czysty i plastyczny to ten, który może 

rozwijać się intelektualnie, uczyć się i chłonąć nowe idee. 
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Rysunek 1. Sokrates (po lewej) – marmurowe popiersie, rzymska kopia greckiego 

oryginału z IV w. p.n.e. i Platon (po prawej) 

 

Źródło: Wikipedia 

 

Arystoteles natomiast, w odróżnieniu od Sokratesa i Platona, upatrywał źródeł intelektu nie  

w głowie, a w sercu i uważał, iż ciekawość świata i pragnienie wiedzy są częścią natury 

człowieka. To jednak, co czyni ich inteligentnymi to umiejętność zrozumienia relacji 

pomiędzy elementami otaczającej ich rzeczywistości. Rozważania Arystotelesa dają początek 

schematowi rozumowania określanemu mianem sylogizmu, który dotyczy wnioskowania na 

podstawie dwóch odrębnych przesłanek, ale takich, które zawierają wspólny element, gdzie 

każdy element wniosku zawiera się w jednej i tylko jednej z przesłanek. O inteligencji 

człowieka świadczy umiejętność powiązania przesłanek i wyciągania na tej podstawie 

wniosku. 

Średniowiecze niejednokrotnie emfatycznie określane jako wieki ciemne wcale do 

najciemniejszych nie należy, przynajmniej w tej swojej części, która dotyczy rozwoju 
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poglądów na uczenie się, edukację i rozwój intelektu. Choćby Święty Augustyn poza 

licznymi poglądami, które głosił na szereg rozmaitych tematów i obok spuścizny literackiej, 

jaką po sobie pozostawił jako jeden z pierwszych propagował model, a nawet modele 

nauczania rozwijające różnorodne ludzkie cnoty, z których jedną był intelekt i inteligencja.  

Sam Augustyn pisze […] a ostatecznie przyczyną wszystkiego musi zatem 

być inteligencja […] oraz […] ze wszystkich zajęć człowieczych, 

poszukiwanie mądrości jest najlepszym, najwznioślejszym, 

najpożyteczniejszym i najmilszym. Ostrzega jednak przed niebezpieczeństwami 

intelektu zastanawiając się […] czy nie lepiej na tym wychodzą mali umysłem, 

bowiem mniej skłonni są oddalać się od woli Boga i łona Kościoła 

(Fitzgerald, 1999). 

Koncepcje stworzone przez Augustyna kolejno noszą miano trivium i quadrivium i stanowią 

zestaw przedmiotów zainteresowania i dziedzin studiów, którym powinna oddawać się każda 

osoba aspirująca do wiedzy i erudycji. Słowo trivium, podobnie jak quadrivium, pochodzi  

z łaciny – wszystkie dzieła tego okresu, podobnie jak dzieła Augustyna, były przecież pisane 

po łacinie – i oznacza trzy drogi, zarówno w dosłownym sensie, jak i sensie przenośnym. 

Tymi trzema dziedzinami działania umysłu ludzkiego są gramatyka, logika i retoryka. 

Opanowanie tych podstaw formalnych w celu ćwiczenia umysłu stanowi jedyną podstawę do 

podjęcia kolejnych czterech dróg, czyli quadrivium, na które składały się matematyka, 

geometria, astronomia i muzyka.  

 

Tak rodziły się przymioty, cnoty umysłu, a głównymi z nich były wiedza i inteligencja 

pojmowane przez Augustyna w zasadzie synonimicznie i mogły, a nawet powinny, zostać 

nabyte, o ile nie wadziło to zawierzeniu się Bogu i nauce Kościoła. 
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W XIII wieku Tomasz z Akwinu, kolejny święty i ojciec Kościoła, podejmuje tematykę 

inteligencji w swoich rozważaniach i objaśnia, iż jedynie Bóg pojmuje wszystko, a człowiek 

nie posiada takiej umiejętności, możliwości i potencjału. W swoich dociekaniach człowiek 

może zbliżyć się do prawdy za pomocą przymiotów swojego umysłu, nigdy jednak tej prawdy 

całkowicie nie pojmie, bo jako istocie cielesnej nie jest mu to dane. Istnieje jednak gradacja 

tego, co swym umysłem może ogarnąć człowiek, a poznanie i zrozumienie zależy od 

przymiotów jego umysłu. 

Tomasz Akwitańczyk pisze, iż […] ci, co pośledniejszego są umysłu nie 

dostąpią posiadania pełnej wiedzy tak jak ci, którzy umysł mają 

sprawniejszy i innym rzeczy objaśniać muszą (Nichols, 2002). Nie przypisuje 

intelektu i inteligencji procesom, w których człowiek może aktywnie uczestniczyć, 

tak jak to czynił Augustyn, a jedynie postrzega je jako wrodzone cechy konkretnej 

jednostki. Nie postuluje istoty i miary inteligencji jako szczególnego daru boskiego, 

choć zapewne bliskie były mu zapisy mówiące o tym, że od tych, którym wiele 

dano, […] wiele wymagać się będzie6
. 

Intelekt i inteligencja z jednej strony są drogą do zrozumienia świata i Boga, a z tym idzie 

odpowiedzialność wobec świata, jego instytucji, a w tym Kościoła, oraz odpowiedzialność 

względem bliźnich i ich epifanii zarówno ziemskich, jak i boskich. Z drugiej strony poza 

powinnościami z nich wynikającymi dla człowieka niesie ze sobą dla niego 

niebezpieczeństwo poddawania w wątpliwość istoty jego wiary i wspólnoty z Kościołem. 

Ta nuta zdaje się być obecna i dziś w naukach Kościoła, bo przecież 

„błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie”7, ale jednocześnie chwilę później pada 

zachęta „pytajcie, a znajdziecie”8. 

 

                                                           
6
 Łk. 12,39-48 Biblia Tysiąclecia 

7
 Mt. 5,3 ibid. 

8
 Mt. 7,7 ibid. 
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Według ojców Kościoła obowiązkiem człowieka jest kultywować mądrość i posługiwać się 

intelektem, a prowadzą ku temu konkretne drogi określone przez Augustyna. Rodzą się z nich 

natomiast zarówno powinności, jak i niebezpieczeństwa. 

Po wiekach średnich Odrodzenie jest okresem, w którym koncepcje ludzkiej wiedzy, 

inteligencji i intelektu pobudzają wyobraźnię wielu twórców. Jednym z nich jest Michel 

Eyquem de Montaigne, znany polskim czytelnikom bardziej jako Michał de Montaigne, 

francuski pisarz i humanista, a po części i samoistny filozof, który szereg swoich przemyśleń 

dotyczących świata, życia i współczesnych mu wydarzeń ujął w nowatorską formę pisarską, 

jaką był esej – słowo, które świetnie znane jest wszystkim studentom, a które pochodzi od 

francuskiego słowa próba. Takie bowiem próby zapisu swoich myśli podejmował  

w obszernym, liczącym dwa tomy dziele Próby Pana Michała pana de Montaigne, kawalera 

Orderu Królewskiego i kamerdynera zwyczajnego Jego Królewskiej Mości
9
. 

Są tam rozdziały dla dzisiejszego czytelnika egzotyczne z samej swej nazwy, takie jak 

Kanibale – Cannibales, traktujące o nowym zjawisku w powszechnej świadomości ludzi,  

a przynajmniej tych bywałych i wykształconych, o Indianach brazylijskich. Są też rozdziały 

poświęcone wychowaniu i nauce, Wychowanie dzieci – Institution des enfants, jak również 

jego poglądy na istotę świata i życia. Sam siebie de Montaigne określa jako sceptyka, choć 

zestaw jego krytycznych poglądów nie dotyczy kwestii wiary, a wręcz określa on intelekt  

i inteligencję ludzką jako rodzaj wiedzy boskiej.  

 

 

 

                                                           
9
 Essais de Messire Michel seigneur de Montaigne, Chevalier de l'Ordre du Roi, et Gentil home ordinaire de sa 

Chambre 
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Rysunek 2. Michel de Montaigne i egzemplarz Prób z poprawkami pisarza na 

marginesach 

Źródło: Wikipedia 

 

Naczelną przesłanką człowieka według de Montaigne powinno być poszukiwanie prawdy  

i budowanie wiedzy. I tu de Montaigne twierdzi w swoich esejach, iż obserwacja  

i eksperyment to dwie drogi do tego celu. Ciekawe jest to, iż w swoich rozważaniach pomija 

popularne wówczas nauki przyrodnicze, matematykę i astronomię, w tym takie treści, jakie 

niosły ze sobą prace Bacona, Galileusza i Kopernika, a interesuje go człowiek i natura ludzka. 

W swoich esejach niewiele miejsca poświęca opisowi tego, czym jest sama inteligencja  

i intelekt, obszernie natomiast traktuje o tym, czym jest jej brak i jakie tego objawy można 

zaobserwować u osób nieinteligentnych czy wręcz prostych i głupich. O tych, którzy wznoszą 

się ponad głupotę i stereotypy uprzedzeń czy wręcz zabobonu mówi w kategoriach 

szlachetności duszy i wzniosłości intelektu. Inteligencja zaś polega dodatkowo na 

świadomości swoich zalet i przymiotów, jak też ograniczeń i niedostatków. 
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Thomas Hobbes, siedemnastowieczny filozof angielski najlepiej pewnie znany z powodu 

swoich poglądów na rolę i charakter państwa, po części kontynuuje tradycję klasyczną  

i odrodzeniową myśli kontraktualizmu, czyli federacyjnej umowy społecznej zabezpieczającej 

byt jednostek kosztem czy wręcz za cenę wolności osobistych, a po części jest pierwszym 

oświeceniowym i nowożytnym myślicielem, który tak szczegółowo i precyzyjnie określa rolę 

człowieka w społeczeństwie, rolę społeczeństwa i państwa oraz jego władz.  

W swoim traktacie Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego 

– wydanego nakładem PWN bodajże po raz pierwszy w Polsce w roku 1954 – i dalszych 

pismach Hobbes postuluje, iż umysł jest w swym pochodzeniu fizyczny i ma swoje źródło  

w ciele człowieka oraz rozróżnia dwa odrębne rodzaje intelektu:  

 naturalny jako ten będący efektem doświadczeń, 

 nabyty jako ten zdeterminowany przez kulturę i edukację.  

Na naturalny intelekt lub inteligencję składają się skwapliwość, chyżość wyobraźni, czyli 

prędkość, z jaką jednostka potrafi przechodzić od jednej myśli bądź idei do innej oraz stałość 

kierunku i celu przez co rozumiał zdolność i wytrwałość w dążeniu do osiągania konkretnego 

celu.  

Istotną cechą pomysłów Hobbesa jest postrzeganie ludzi inteligentnych jako sprawnie 

myślących i potrafiących dostrzegać zależności i różnice pomiędzy obserwowanymi 

zjawiskami. Wierzył też, iż ludzie rodzą się obdarzeni inteligencją w różnym stopniu i ten 

aspekt ich umysłu i intelektu pozostaje w znacznej mierze niezmienny przez całe życie. 

Uznawał również, że jest to powód, dla którego ludzie różnią się umiejętnościami, które  

w wyniku naturalnych predyspozycji rozwijają. 

Blaise Pascal, francuski matematyk, fizyk i wynalazca, a w późniejszym okresie swojego 

dosyć krótkiego życia również filozof religii znany większości uczniów jako twórca praw 

związanych z mechaniką cieczy, poświęca materii inteligencji i intelektu sporo uwagi 

próbując sklasyfikować i opisać te zjawiska. W niedokończonym dziele Myśli – Pensées 

(Pascal, 2016), za jego życia mającego kształt odrębnych, ale logicznie uporządkowanych  

w pewne grupy notatek na skrawkach papieru, Błażej Pascal snuje rozmaite przemyślenia na 
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szereg tematów takich, jak nieskończoność i nicość, wiara i rozum, duch i materia, śmierć  

i życie, sens i próżność. 

 

Rysunek 3. Blaise Pascal i Pascalina – maszyna licząca zaprojektowana przez Blaise 

Pascal’a około 1645 roku 

Źródło: Wikipedia 

 

Tam też pojawiają się myśli na temat inteligencji ludzkiej. Pascal odnotowuje w swoich 

zapiskach dwa rodzaje intelektu, które określa jako precyzyjny oraz matematyczny:  

 intelekt lub inteligencja precyzyjna polega na umiejętności zgłębienia pojedynczej 

przesłanki w celu wysnucia daleko idących dokładnych wniosków co do jej natury,  

 matematyczny intelekt to dla odmiany zdolność do operowania szeregiem przesłanek 

bez ich wzajemnego mieszania w celu wyciągnięcia złożonych wniosków.  
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Ludzie nieinteligentni, lub tacy o niskiej inteligencji, nie są obdarzeni żadną ze 

wspomnianych inteligencji w wystarczającym stopniu i nie posiadają określonego profilu 

pozyskiwania informacji, wiedzy i wyciągania wniosków. W konsekwencji nie posiadają ani 

umiejętności zgłębiania problemów w celu wyciągania wniosków, ani rozumienia złożonych 

zjawisk i zależności. 

Pomysły te, mimo faktu iż sformułowano je w XVII wieku, znajdują swoje odzwierciedlenie 

we współczesnej psychologii różnic indywidualnych starającej się wyjaśnić odmiennościami 

występowania prawidłowości psychologiczne u różnych osób.  

Prawidłowości te charakteryzują się względną stałością i należą 

do nich właśnie inteligencja, ale również osobowość, 

temperament, zdolności, a w tym zdolności do nauki języka  

oraz style poznawcze.  

Klasyfikacja zaproponowana przez Pascala najbardziej przypomina współczesne poglądy 

dotyczące właśnie stylów poznawczych, mniej ujęcia inteligencji, stanowi jednak ciekawy 

zestaw spostrzeżeń wyartykułowanych przecież ponad trzysta lat temu. 

Współczesny Pascalowi John Locke, wszechstronnie uzdolniony angielski lekarz, polityk, 

ekonomista i filozof, powszechnie uznany za twórcę klasycznej postaci empiryzmu, ojciec 

terminu tabula rasa – czysta tablica, swoje poglądy na temat poznania ludzkiego, wiedzy  

i inteligencji zawarł w traktacie Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego (Locke, 1959). 

Wiedza – i jej przyczynki w postaci intelektu i inteligencji – nie jest wrodzona i nie jest 
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pochodzenia boskiego, nie jest również wynikiem kontaktu z inną rzeczywistością, jak  

u Platona, a pochodzi z doznań zmysłowych. 

Locke postulując to, jak umysł ludzki pozyskuje wiedzę w drodze bodźców zmysłowych, 

zaproponował wyjaśnienie sposobu ich powstawania według poniższego paradygmatu.  

 

W modelu tym Locke pomijał zjawiska psychiczne oraz odczucia wewnętrzne za co spotkał 

się z pewną ilością krytyki i aby temu zaradzić wysunął dodatkowo postulat istnienia zmysłu 

wewnętrznego odpowiedzialnego za przekształcanie idei prostych, dotyczących odczuwania 

bodźców wewnętrznych, w idee złożone odbierane jako stany psychiczne i emocje. To stało 

się podstawą do wyodrębnienia osobnych składowych intelektu i inteligencji będących  

z jednej strony odpowiedzialnymi za procesowanie bodźców zewnętrznych, a z drugiej za 

refleksję nad procesami wewnętrznymi. Podkreślał jednocześnie rolę prędkości, z jaką 

jednostki przywołują świadomie idee i szybkość, z jaką rozróżniają zjawiska podkreślając,  

że subtelne rozróżnienia są poza zasięgiem mniej inteligentnych osób. 

Poglądy Locke‟a dotyczące pochodzenia intelektu stojące w sprzeczności z jego boskim lub 

wrodzonym pochodzeniem, dziś kwestia będąca ciągle przedmiotem dyskusji, została podjęta 
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przez Immanuela Kanta, najprawdopodobniej najsłynniejszego filozofa XVIII wieku,  

i stanowiła próbę pogodzenia obu tych stanowisk.  

 

Według Kanta myślenie, które prowadzi do zrozumienia to potencjał człowieka do tworzenia 

pojęć, ale nieodłącznie związana ze zrozumieniem jest zdolność formułowania wniosków. 

Procesy i zdolności poznawcze biorące udział w tworzeniu pojęć nazwał rozsądkiem,  

a zdolność wyciągania wniosków określił mianem rozumu. To nie samo poznanie zmysłowe, 

a nawet niekoniecznie ono, a właśnie rozsądek formy pierwotnej w sensie a priori. Są one 

dostępne dla naszego umysłu na skutek umysłowego zorganizowania pojęciowego. Doznania 

zmysłowe mogą dostarczać człowiekowi różnorodnych wyobrażeń, ale w jego mniemaniu to 

właśnie rozsądek pozwala na ich realizację. 

W kategoriach dostępnych naszym zmysłom przestrzeń i czas to 

jedyne, jakie mogą podlegać procesom rozsądkowym, a co istotne 

wszystkie nasze doświadczenia mają dla nas swoje wymiary  

w otaczającej nas przestrzeni i jednocześnie posiadają swoje ramy 

czasowe.  

Myślenie w kategoriach czasowych i przestrzennych jest jedynym rodzajem rozumienia 

otaczającego nas świata. Skutkiem tego jest postrzeganie zjawisk w kategoriach przyczyn  

i skutków, jak i stałości i zmienności oraz mnogości i jednostkowości. Logiczne postrzeganie 

i zrozumienie otaczających zjawisk w tych kategoriach jest odzwierciedleniem struktury 

umysłu i stanowi o inteligencji jednostki. 
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Rysunek 4. Immanuel Kant i strona tytułowa Krytyki czystego rozumu z 1781 roku 

 

Źródło: Wikipedia 

 

W swoim bodajże najlepiej znanym dziele Krytyka czystego rozumu (Mill, 2011) postuluje,  

iż istnieje aprioryczna i przedzmysłowa część intelektu i inteligencji oraz część zależna  

i zdeterminowana przez doświadczenia zarówno zmysłowe, jak i te z natury intelektualnej 

będące produktami rozumowania i osądów. Część aprioryczna, wrodzona i pierwotna dla 

człowieka nie podlega modyfikacjom wynikającym z nabywanych doświadczeń, a właśnie te 

doświadczenia podlegają procesowaniu umysłowemu zamieniając się w wyniku rozumowania 

i osądzania w wiedzę. 

O intelekcie i inteligencji mówi Kant w kategoriach inteligencji kreatywnej i naśladowczej, 

których to terminów używa w celu zobrazowania szczególnej inteligencji określonej przez 
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niego jako GENIUSZ. Geniusz jest talentem do wytworzenia tego, dla czego nie istnieje  

lub nie można podać żadnej określonej reguły. Nie jest według niego umiejętnością lub 

sprawnością nabycia lub wyuczenia się czegoś zgodnie z regułą, zasadą lub instrukcjami,  

bo główną cechą geniuszu jest oryginalność, kreatywność i indywidualność. Geniuszowi 

przeciwstawia umiejętność odtwórczą i imitacyjną, i określa tymi kategoriami zdolność do 

uczenia się. Uczenie jako proces jest imitacyjny w swoim wymiarze, ale nie świadczy  

o inteligencji. 

Nie tylko filozofowie podejmowali tematykę inteligencji ludzkiej jako temat swoich 

rozważań. Wiek XIX obfitował w rozmaite i często ogromnie istotne dla snutych wywodów  

z różnych dziedzin życia twierdzenia dotyczące rodzaju, charakteru i pochodzenia ludzkich 

zdolności umysłowych. Ekonomista, myśliciel, czasem określany jako filozof ekonomii – 

nowej wówczas i jeszcze stawiającej swoje pierwsze nieporadne kroki dziedzinie dociekań 

ludzkich – Adam Smith, dziś patron Instytutu swego imienia, którego agencje są właściwie 

we wszystkich krajach świata, kładł duży nacisk na związki między intelektem ludzkim  

a ekonomią jako gałęzią nauki. 

W swoim dziele Badania nad przyczynami i pochodzeniem bogactwa narodów (Smith, 2011) 

sugerował, że różnice między ludźmi w tym, lub przede wszystkim różnice w ich bogactwie  

i dostatku, w jakim żyją, nie są efektem ich inteligencji ani naturalnych przymiotów, z jakimi 

przyszło im się narodzić, ale raczej konsekwencją tychże wynikającą z wykształcenia, pracy, 

przyzwyczajeń i zaangażowania w wykonywane działania. Nie przypisywał tu inteligencji 

szczególnej roli, a nawet określał jej miejsce jako jednakowego potencjału u wszystkich. 

Szczególną rolę przypisywał za to warunkom i przeszkodom, które 

na swej drodze spotykał człowiek, gdyż to one skłaniały go do 

wysiłku i w rezultacie owocowały bogactwem i zyskiem.  

Odmiennego zdania był John Stuart Mill, który szczególnie zainteresowany był tym jednym 

aspektem ludzkiego intelektu, jaką jest zdolność do oryginalności i kreatywnego myślenia, 

którą określa jako niezwykłą, a często kłopotliwą, gdyż znakomita większość ludzi w jego 

mniemaniu to miernoty intelektualne i niezdolni do twórczego działania zjadacze chleba 

(Mill, 2011). W swoich gorzkich rozważaniach na temat stanu intelektualnego współczesnego 

mu społeczeństwa wręcz twierdzi, iż zwalcza ono pierwiastek oryginalności utożsamianej 
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przez niego z inteligencją i jest wrogi wszelkim nowym ideom wymagającym zmiany 

sposobu myślenia. Jedną z takich idei Milla był feminizm (Mill, 1995) w ówczesnej Anglii 

postrzegany jako wywrotowa i anarchistyczna koncepcja. 

Współcześnie z tymi pomysłami pojawia się dzieło Charlesa Darwina, przyrodnika, geologa 

i twórcy teorii ewolucji, przełomowe dla współczesnego rozumienia świata i kształtujące 

poglądy na temat rozwoju gatunków. Choć Darwin nie był jedyną osobą, która pracowała nad 

podobnymi zagadnieniami, korespondował i aktywnie wymieniał poglądy z Alfreda 

Wallacem, to właśnie jego dzieło O pochodzeniu gatunków jest traktowane jako proklamacja 

teorii ewolucji i doboru naturalnego gatunków. 

 

Rysunek 5. Karol Darwin i drzewo ewolucji z notatnika „B” zatytułowanego 

Transmutation of Species 

Źródło: Wikipedia 
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Poza obszernie udokumentowanymi poglądami w tej kwestii Darwin pisze również  

o inteligencji i intelekcie człowieka, choć publikując starał się omijać kwestie dotyczące 

samego pochodzenia i biologii człowieka ze względu na to, jak sam to określa, drażliwość 

tego tematu. 

 

Pozostający pod wpływem badań, poszukiwań i pisarstwa Darwina, jego kuzyn Francis 

Galton, przez jednych okrzyknięty ojcem psychologii eksperymentalnej, a przez innych 

negatywnie oceniany jako twórca okrytej złą sławą eugeniki, prowadzi badania związane  

z dziedzicznością w odniesieniu do cech fizycznych oraz zdolności ludzkich. Zainteresowania 

Galtona skupiają się na dwu aspektach ludzkich zdolności i inteligencji, które rozważał jako 

istotne dla ludzkich działań i osiągnięć. Zgodnie z jego obserwacjami energia i witalność oraz 

wrażliwość i spostrzegawczość determinują to, czy jednostka jest inteligentna i pozwalają 

określić poziom intelektu, co z kolei, jego zdaniem, przekłada się na poziom różnicowania  

i dyskryminacji sensorycznej. Aktywne działania badawcze o charakterze eksperymentalnym 

pozwalają mu stworzyć narzędzia do pomiaru poziomu inteligencji.  

Publikuje kolejno dwa dzieła, najpierw o dziedziczeniu talentów,  

a następnie o intelekcie i geniuszu, który rozumie jako nadzwyczaj 

wysoki poziom zdolności intelektualnych, który jest nie tylko 

dziedziczny, ale i wrodzony, i nie może być nabyty.  

W swoich badaniach przygląda się zdolnościom ludzi uważanych za inteligentnych  

i najczęściej piastujących stanowiska, i pełniących rozmaite odpowiedzialne funkcje  

w społeczeństwie w celu znalezienia związku pomiędzy ich cechami psychicznymi  

i fizycznymi a osiągnięciami osobistymi i zawodowymi.  
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Narzędzia i testy przez niego wytworzone miały na celu zmierzenie różnych cech, w tym 

najwyższego tonu, który badani potrafili usłyszeć lub to, w jakim stopniu odróżniali oni 

odmienności między rozmaitymi obiektami. Równolegle badał także różnice w wadze, 

rozmiarze, kolorze włosów i kolorze oczu starając się znaleźć wiążące związki. Właśnie  

z powodu mnogości badanych cech, z których dziś niektóre w oczywisty nawet dla 

niespecjalisty sposób wydają się nierelewantne, testy Galtona zostały negatywnie 

zweryfikowane z powodu braku zewnętrznej wiarygodności i miarodajności. Niezależnie 

jednak od złej sławy związanej z postulowaniem eugeniki, szczególnie w sposób, który 

dzisiaj postrzegany jest jako mający znamiona rasizmu, testy Galtona dały przyczynek do 

powstania nowej gałęzi nauki, jaką jest psychometria – dziedzina zajmująca się pomiarem 

psychologicznym. 

Jednym z pierwszych badaczy, który przedstawił bardziej systematyczne pomiary różnic  

w zdolnościach umysłowych, który poświęcił swoje działania ulepszaniu testów 

psychologicznych i zdolności psychicznych był James Cattell. I choć skupiał się na 

poszukiwaniach związków między pomiarami cech fizycznych jednostek i ich zmysłów a nie 

na wyższych procesach umysłowych, jego nazwisko oraz nazwisko jego współpracownika 

Clarka Wisslera nieodmiennie wspominane jest w kontekście badań nad inteligencją, mimo 

iż ich publikacje i sugestie nie doprowadziły do powstania uznanych metod jej pomiaru.  

Na tym jednak gruncie, a częściowo w opozycji do prezentowanych przez nich wniosków  

we wczesnych latach XX wieku Alfred Binet, uznawany do dziś za ojca pomiaru procesów 

psychologicznych, określił ramy swoich metod badania intelektu. Zmodyfikowany test Bineta 

znany jako Skala Inteligencji Stanforda-Bineta – we współczesnej wersji autorstwa Galea 

Roida, a w polskiej wersji Urszuli Sajewicz-Radtke, Bartosza Radtke i Małgorzaty 

Lipowskiej – jest w powszechnym użyciu. 

Binet twierdził, odmiennie od Galtona, Catella i Wisslera,  

iż inteligencja, która pozostaje względnie niezmienną cechą 

jednostki nie jest dziedziczna, a jedynie charakterystyczna dla 

jednostki, a co za tym idzie wrodzona.  
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Poświęcił swoje badania głównie na poznanie rozwoju dziecka, a jego wnioski miały  

w założeniach cele edukacyjne, nie zawsze powszechnie uznawane za chlubne, choć  

w swoich podstawowych założeniach mające aplikacje korekcji zaburzeń i opóźnień 

rozwojowych dzieci.  

 

Rysunek 6. Alfred Binet i pierwsze testy na inteligencję 

Źródło: Wikipedia 

 

Po latach prowadzonych wspólnie z Theodore Simonem badań stworzyli test diagnostyczny 

pozwalający na identyfikację dzieci z opóźnieniami rozwojowymi i zaburzeniami 

umysłowymi. Narzędzie to doczekało się szeregu modyfikacji, z których pierwszą 

powszechnie używaną był test opracowany przez Lewisa Termana na Uniwersytecie  

w Stanfordzie, co do dziś odzwierciedlone jest w jego nazwie. Test obejmuje osiem sekcji 

związanych z odkrywaniem i twórczą wyobraźnią, procesowaniem logicznym, zdolnościami 
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matematycznymi, opanowaniem języka, interpretacjami baśni, grą w szachy, pamięcią  

i umiejętnościami motorycznymi. 

Współczesna, piąta edycja testu określana skrótem SB5 składa się z pięciu skal 

obejmujących rozumowanie płynne, wiedzę, rozumowanie ilościowe, przetwarzanie 

wzrokowo-przestrzenne i pamięć roboczą, a każda z pięciu skal zawiera warstwę słowną  

i bezsłowną. 

 

Rysunek 7. Przykłady zadań testu Stanforda-Bineta 

 

 

Źródło: Wikipedia 
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Wynik testu określany jest mianem ILORAZU INTELIGENCJI i w definicji określa 

stosunek wieku umysłowego do wieku fizycznego, inaczej chronologicznego, jednostki oraz 

posiada rozkład normalny ze średnią wyrażoną liczbą 100 o odchyleniu standardowym  

10 punktów. Osoby, których wynik różni się pozytywnie od średniej uznawane są jako zdolne 

i wybitnie zdolne, a odwrotna tendencja determinuje niski poziom inteligencji lub 

upośledzenie, przy czym szczegółowe wartości dostosowane są do wieku badanej osoby. 

Charles Spearman, znany wielu studentom jako twórca korelacji rangowej, podjął próby 

określenia wymiarów i aspektów inteligencji przynajmniej po części z powodu, jak to sam 

określił, chaosu, zamieszania i braku konsensusu pomiędzy badaczami i twórcami narzędzi 

pomiaru psychometrycznego, jaki panował w okresie jego działalności badawczej i naukowej. 

W roku 1904 opublikował w prominentnym do dziś czasopiśmie psychologicznym artykuł 

zatytułowany General intelligence (Spearman, 1904), w którym zaprezentował 

dwuczynnikowy model inteligencji postulując, iż jakakolwiek aktywność intelektualna 

wymaga wykorzystania ogólnej zdolności intelektualnej, którą określił jako czynnik g, od 

angielskiego terminu general, oraz zdolności specyficznych zwanych czynnikiem s, od 

angielskiego terminu specific. Jednocześnie twierdził, iż w każdej aktywności umysłowej oba 

działają wspólnie i nie można pominąć roli żadnego z nich, i widział te dwie składowe jako 

czynniki konstruktu inteligencji bardziej niż dwa odrębne typy inteligencji czy dwa jej 

rodzaje. 

 

I.2. Współczesne ujęcia inteligencji 

 

Współczesne ujęcia inteligencji ludzkiej wywodzą się bez wątpienia z poglądów głoszonych 

w przeszłości – czy to poprzez kontynuację pewnych tradycji, jak choćby nieustannie 

rozważany dylemat między tym, co w psychice i intelekcie ludzkim jest wrodzone, a co 

nabyte na skutek interakcji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym i społecznym  

(por. ang. nature-nurtureparadigm) – powstają też w opozycji do pewnych rodzajów 

rozumowania w przeszłości. Ujęcia te często posługują się inspiracją z rozmaitych dziedzin 

nauki i są w naturze swoich poszukiwań interdyscyplinarne. Oczywiście ze względu na 
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obszerność dziedziny na tych kilku stronach wspomnieć można jedynie o najważniejszych,  

a sam ich wybór może podlegać dyskusji – celem jednak jest zaprezentowanie istotnych dla 

dyscypliny idei, a dociekliwy czytelnik może sięgnąć po bardziej naukowe ujęcia tej 

tematyki. 

Nawiązujące do pomysłów Spearmana ujęcie inteligencji w modelu CHC (Cattell-Horn-

Carroll – od nazwisk badaczy), a będące u podstaw wspomnianego wcześniej testu Stanforda-

Bineta, to teoria psychologiczna postulująca strukturę ludzkich zdolności poznawczych. 

Wywodzi się z badań Raymonda Cattella, Johna Horna i Johna Carrolla, i choćby  

z powodu jej implementacji w SB5 należy ją wspomnieć przy opisywaniu poglądów na temat 

ludzkiej inteligencji i sposobów jej pomiaru. Ponadto, posiada ona niezaprzeczalne 

ugruntowanie w empirycznych badaniach psychometrycznych zgromadzone w latach 70-tych 

XX wieku na przestrzeni wielu lat i z udziałem bardzo licznych grup badawczych. 

 

Model CHC zaproponował model trójwarstwowy, który zawiera ponad 70 wąskich lub 

specyficznych zdolności w warstwie pierwszej, osiem podstawowych zdolności drugiego 

rzędu w warstwie drugiej i ogólną zdolność g (inteligencja ogólna) w warstwie trzeciej. 

Konstrukty podstawowe CHC obejmują:  

 płynne rozumowanie lub inteligencję (Gf),  

 rozumienie – wiedzę lub wykrystalizowaną inteligencję (Gc),  
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 zdolność wzrokowo-przestrzenną (Gv),  

 długoterminowe przechowywanie i odzyskiwanie (Glr),  

 przetwarzanie słuchowe (Ga),  

 szybkość przetwarzania kognitywnego (Gs),  

 pamięć krótkotrwałą (Gsm), 

 rozumowanie ilościowe (Gq). 

 

Rysunek 8. Diagram modelu trzech poziomów inteligencji Carrolla 

 

Źródło: Wikipedia 

 

Model PASS dla odmiany wywodzi się z badań i prac Aleksandra Romanowicza Lurii nad 

modularyzacją funkcji mózgu i jego wyników z dziesięcioleci przeprowadzonych badań 

neuroobrazowych. Zgodnie z tym modelem istnieją trzy bloki jednostek funkcjonalnych, 

które odpowiadają za skupioną uwagę, jednoczesne i sukcesywne lub sekwencyjne 
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przetwarzanie – stąd też nazwa PASS (por. ang. Planning, Attention, Simultaneous, 

Successive). 

Model inteligencji PASS postuluje, że poznanie jest zorganizowane w trzy systemy i cztery 

procesy. Pierwszy proces to planowanie, które obejmuje funkcje wykonawcze 

odpowiedzialne za kontrolowanie i organizowanie zachowań, wybór i konstruowanie strategii 

oraz monitorowanie wydajności. Drugi to proces uwagi odpowiedzialny za utrzymywanie 

poziomów pobudzenia i czujności oraz zapewnienie skupienia na odpowiednich bodźcach. 

Oba procesy, przetwarzanie równoległe i przetwarzanie sukcesywne, kodują, przekształcają  

i przechowują informacje. Przetwarzanie równoczesne jest wykorzystywane do określenia 

zależności między pozycjami integracji w jednostkach informacji.  

Teoria inteligencji PASS jest podstawą tak zwanego systemu oceny poznawczej Cognitive 

Assessment System – CAS. Obejmuje zadania werbalne i niewerbalne, które próbują 

zmierzyć podstawowe funkcje poznawcze, które uważa się za niezależne od nauki szkolnej,  

a testy te są tworzone dla osób w wieku od 5 do 18 lat.  

Wyniki takich testów umożliwiają identyfikację osób  

z trudnościami w uczeniu się, dlatego model PASS reprezentuje 

podejście informacyjne i diagnostyczne do ludzkiego intelektu.  

Zadania obejmują rozpoznawanie figur, takich jak trójkąt w okręgu i koło w trójkącie. Inne 

zadania obejmują przetwarzanie wymagane do organizowania oddzielnych elementów  

w sekwencje, takich jak zapamiętywanie serii słów lub czynności dokładnie w kolejności,  

w jakiej zostały właśnie przedstawione. 
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Rysunek 9. Cognitive Assessment System (CAS) 

 

Źródło: Wikipedia 

 

Robert Sternberg, profesor psychologii i kształcenia na Uniwersytecie Yale‟a, prezes 

Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz twórca teorii komponentów  

w odniesieniu do inteligencji, jest przez wiele osób uznawany za najbardziej wpływowego  

i najaktywniejszego teoretyka w dziedzinie studiów nad ujęciami inteligencji.  

Sternberg twierdził, że istniejące równolegle obok siebie koncepcje 

intelektu są nie tyle błędne, co niedokończone i niekompletne,  

i w swoich dociekaniach starał się pogodzić i połączyć szereg 

wątków w logiczną koncepcję inteligencji.  

W swych rozważaniach zaproponował szereg koncepcji inteligencji, pośród których za 

najistotniejszą uznaje się takie ujęcie ludzkiego intelektu jako celowe przystosowanie, dobór  

i kształtowanie rzeczywistych środowisk istotnych dla własnego życia.  
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Zgodnie z TEORIĄ KOMPONENTÓW Sternberga inteligencja poznawcza to 

możliwość korzystania z doświadczeń i stosowania procesów metapoznawczych polegających 

na rozumieniu i świadomym kontrolowaniu przez człowieka procesów myślenia do uczenia 

się oraz umiejętność przystosowania się jednostek do otaczającego ich środowiska 

wymagającego adaptacji do istniejących w nim warunków kulturowych determinowanych 

społecznie. 

Sternberg badał procesy przetwarzania informacji w zadaniach złożonych, takich jak 

analogie, uzupełnianie serii i sylogizmy, koncentrując się na poznaniu czynników, które 

powodują, iż niektóre jednostki efektywniej niż inne przetwarzają informacje zawarte  

w zadaniach przed nimi postawionych. W swoich badaniach Sternberg wydzielił 

komponenty inteligencji, takie jak umysłowe procesy i strategie używane przy 

wykonywaniu zadań, określając je jako kolejno:  

 przekładanie bodźca zmysłowego na reprezentację umysłową, 

następujące po nim  

 przekładanie jednej reprezentacji poznawczej na inną  

i ostatecznie  

 przekształcanie reprezentacji poznawczej na reakcję ruchową.  

Analizując te komponenty stwierdził, że jednostki rozwiązują zadania przed nimi postawione 

za pomocą procesów składowych polegających na kodowaniu elementów problemu czy 

wnioskowaniu zawierającym ustalanie relacji między niektórymi elementami w celu 

przenoszenia zauważonych relacji na inne elementy, aby następnie stosować je do nowych 

sytuacji. 

Twierdził też, że różnic indywidualnych zaobserwowanych u jednostek poddanych 

obserwacji dotyczących sprawności intelektualnej nie da się wyjaśnić postulując jedynie 

różnicami w szybkości przetwarzania informacji, ponieważ osoby uznawane za inteligentne,  

a nawet wybitnie inteligentne, są raz szybsze, a kiedy indziej wolniejsze w jej przetwarzaniu 

w zależności od etapu czynności. 
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Zauważył tu, iż osoby o wysokiej inteligencji potrafią dłużej kodować elementy, ale z drugiej 

strony szybciej i sprawniej wykonują kolejne komponenty. Ponadto, osoby te konsumują 

więcej czasu na planowanie globalne polegające na kodowaniu problemu i opracowaniu 

ogólnych strategii działania, a znacznie mniej na planowanie lokalne mające na celu 

opracowanie i wypełnienie strategii realizacji szczegółów zadania.  

Dyskusyjny pozostaje związek uczenia się i poznania z inteligencją 

jednostki, gdyż brak jest danych potwierdzających czy jednostka 

jest inteligentna w kategoriach przystosowywania się do nowych 

okoliczności, dzięki temu, iż sprawnie opanowała umiejętności 

uczenia się nowych koncepcji, zjawisk i radzenia obie  

z postawionymi zadaniami, czy też zachodzi relacja odwrotna  

i to dzięki inteligencji jednostka sprawniej się uczy oraz 

dostosowuje procesy uczenia do zaistniałych okoliczności.  

Jednak w swoim ujęciu Sternberg twierdzi, iż inteligencja definitywnie związana jest  

z automatyzowaniem procesów poznawczych, gdzie sterowanie czynnościami poznawczymi 

przechodzi z poziomu wymagającego świadomej kontroli jej przebiegu, czyli poziomu 

globalnego, na poziom lokalny, gdzie staje się procesem niewymagającym kontroli i wysiłku 

poznawczego.  

 

Amerykański psycholog Stephen Ceci zaproponował w 1990 roku własne ujęcie inteligencji 

o nazwie Bio-ekologiczna teoria inteligencji – Bio-Ecological Theory of Intelligence, w której 

postuluje, że zdolności intelektualne czy poziom IQ zależą w ogromnej mierze od kontekstu, 

w jakim jednostka funkcjonuje. Ceci przyznaje, że jego teorii inteligencji blisko jest do 

podejścia Sternberga i podobnie jak Sternberg, Ceci skupia swoje rozważania na 

komponentach przetwarzania informacji, doświadczeniu i kontekście. 

W jego teorii istnieje jednak jedna zasadnicza różnica między sposobem, w jaki postrzegany 

jest kontekst. Ceci analizuje rolę kontekstu znacznie głębiej niż Sternberg i podkreśla jego 
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wpływ na rozwiązywanie problemów oraz procesy uczenia się i zdobywania wiedzy. W jego 

ujęciu kontekst nie jest otoczką dla zjawisk i procesów, ale częścią samego zjawiska. 

 

Ceci twierdzi, że to właśnie wiedza dostępna dla jednostki odgrywa kluczową rolę w procesie 

rozumienia różnic indywidualnych. W teorii Ceciego jednostka jest w stanie wykonywać 

złożone zadania intelektualne z powodu istnienia wysoce rozwiniętych zasobów wiedzy  

w swojej dyspozycji, a nie jedynie ogólnej zdolności do rozwiązywania abstrakcyjnych 

problemów. Z drugiej strony, podstawowe przetwarzanie umysłowe nie zależy tylko od 

wiedzy, ale także od zdobytego doświadczenia. 

Ceci twierdzi, że istnieje różnorodność potencjałów poznawczych, które są pochodzenia 

biologicznego, a ponadto stwierdza, że istnieje wiele podstawowych czynników 

odpowiedzialnych za ludzki intelekt.  

Podkreśla fakt, że z jednej strony biologicznie uwarunkowane 

inteligencje determinują procesy umysłowe, ale zauważa, że są 

one powiązane z okolicznościami środowiskowymi, co oznacza,  

że mogą się rozwijać.  

Ceci twierdzi, że nie jest możliwa analiza wkładu środowiskowego oddzielnie od 

biologicznego wkładu w funkcjonowanie intelektualne, gdyż wedle jego słów są one w stanie 

ciągłej symbiozy. 

Amerykańscy psychologowie Rex Jung i Richard Haier, działający na niwie biologicznych 

determinantów ludzkiej inteligencji, inteligencji ogólnej oraz związków między płcią  

i inteligencją, są autorami Teorii Integracji Ciemieniowo-Czołowej – Parieto-Frontal 

Integration Theory określanej często dla wygody skrótem P-FIT. Obserwacje pochodzące  

z zastosowania coraz bardziej precyzyjnych narzędzi neuroobrazujących pozwalają tu na 
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wyciąganie wniosków dotyczących funkcjonowania mózgu w procesach przetwarzania 

bodźców sensorycznych. 

Według poczynionych obserwacji informacja zmysłowa podlega skojarzeniom i integracji po 

wstępnym rozpoznaniu w korze zmysłowej. Rezultaty przetwarzania danych zmysłowych 

trafiają do kory ciemieniowej, gdzie dochodzi do skojarzenia informacji poprzez odniesienie 

do pamięci semantycznej i skojarzeniowej, co skutkuje zrozumieniem sensu informacji. 

Kora ciemieniowa połączona jest z obszarami czołowymi i przedczołowymi, gdzie aktywizuje 

się pamięć robocza umożliwiająca porównanie skojarzeń, co prowadzi na drodze testowania 

hipotez alternatywnych rozwiązań problemu do typowania rozwiązań ocenianych przez 

przednią przyśrodkową korę obręczy odpowiedzialną z identyfikowanie i wykrywanie błędów 

oraz, gdy osiągnięty zostanie pewien poziom, również do hamowania procesów tworzenia 

kolejnych alternatywnych rozwiązań. 

 

Rysunek 10. Rezultaty przetwarzania danych – Teoria P-FIT 

 

Źródło: Wikipedia 
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Teoria P-FIT sugeruje, iż duże obszary mózgu angażowane są przy różnych czynnościach 

intelektualnych i motorycznych, nie wyjaśnia jednak jeszcze szczegółów tworzenia się 

rozwiązań. Nie wskazuje jednocześnie istnienia jakiejś jednej cechy odpowiedzialnej za 

inteligencję, a postuluje, iż jest ona emergentną własnością mózgu i działania sieci 

neuronowych w różnych sytuacjach. Dla dalszego rozwoju tej teorii upatruje się perspektyw 

w symulacjach komputerowych działania sieci neuronowych i niewykluczone, iż najbliższe 

lata przyniosą lepsze zrozumienie tych kwestii i odpowiedzi na szereg pytań związanych  

z biologicznymi podstawami inteligencji. 

 

W swojej książce Inteligencja i rozwój (Anderson, 1992) Mike Anderson postuluje teorię 

inteligencji i rozwoju, która stanowi połączenie tych dwóch punktów widzenia. Czyni to 

rozróżniając mechanizmy przetwarzania informacji, które wiedzę pozyskują, twierdząc, że 

istnieją naprawdę dwa sposoby ujmowania inteligencji. 

Pierwszy odnosi się do różnic indywidualnych, które są spowodowane głównie przez 

różnice biologiczne w szybkości podstawowego mechanizmu przetwarzania, która może 

istotnie ograniczać zdobywanie wiedzy. Anderson zauważa jednak, iż sposób w jaki myślimy 

zależy również od rodzaju informacji i zjawisk, które napotykamy, co samo w sobie 

przyczynia się do zdobywania odmiennych doświadczeń przez jednostki, a to z kolei 

prowadzi do różnic indywidualnych. 

Drugi sposób myślenia o inteligencji dotyczy jej rozwoju i tu Anderson twierdzi,  

iż wynika ona nie ze wzrostu szybkości przetwarzania postępującego wraz z wiekiem, ale  

z nabywania nowych kompetencji, które odpowiedzialne są za wyspecjalizowane moduły 

mające charakter uniwersalny, i które nie są związane z indywidualnymi różnicami  



Rozdział II. Każdy jest inteligentny! 

 
123 

w inteligencji. Anderson stosuje ten aparat myślowy do analizy takich zjawisk, jak 

inteligencja niemowlęca, opóźnienia rozwojowe i umysłowe oraz rozwój poznawczy. 

W swoich rozważaniach sporo miejsca poświęca sposobom pomiaru inteligencji za pomocą 

testów inteligencji starając się dociec związków między poziomem IQ a wybitnymi 

osiągnięciami intelektualnymi wskazując takie przypadki, gdzie niskie wyniki na testach idą 

w parze z geniuszem oraz przeciętne lub ponadprzeciętne poziomy wyników obserwuje się  

u jednostek z opóźnieniami rozwojowymi czy dysfunkcjami poznawczymi. Twierdzi przy 

tym, iż jego teoria pozwala wyjaśnić te przypadki, podczas gdy inne sugerują jedynie, iż 

można to jedynie wyjaśnić niewłaściwą konstrukcją testów lub ich niską miarodajnością. 

W kontekście uczenia się, a szczególnie uczenia się języków obcych, teorie dotyczące 

biologicznych determinantów inteligencji oraz procesów odpowiedzialnych za procesowanie  

i retencję informacji, faktów i znaczeń są zdecydowanie mało przydatne praktycznie, chociaż 

świadomość współczesnych poglądów na ten temat z pewnością pomaga lepiej zrozumieć 

działanie naszego umysłu. Jednak w dziedzinie implikacji praktycznych dla nauki i nauki 

języków są one niezmiernie odległe od jakichkolwiek rozwiązań. 

 

Niejednokrotnie spotykają się też z krytyką jako zbyt swobodne i niewystarczająco 

rygorystyczne pod względem aparatu poznawczego oraz sposobów i podstaw formułowania 

wniosków i praktycznych zaleceń. 

Do takich właśnie teorii inteligencji ludzkiej należą teoria Programowania 

Neurolingwistycznego, oznaczana często skrótem NLP od angielskiego terminu Neuro-

Linguistic Programming, zapoczątkowana przez Richarda Bandlera i Johna Grindera oraz 

Teoria Inteligencji Wielorakich autorstwa Howarda Gardnera.  
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Obie spotkały się z szeregiem krytycznych uwag i nawet negatywnych recenzji, co nie 

przeszkodziło ich autorom tworzyć nowych treści w związku ze swoimi pomysłami, 

publikować na ich temat książek oraz komercjalizować efektów swoich wysiłków na tej 

niwie. W przypadku Bandlera i Grindera skończyło się to nawet walką sądową o prawa do 

posługiwania się nazwą teorii do celów handlowych, w wyniku której zmuszeni byli obydwaj 

zobowiązać się do odstąpienia od umniejszania wkładu drugiej strony w powstanie NLP oraz 

w przyszłości nie rościć sobie praw wyłączności do nazwy teorii. W rezultacie tej ugody 

termin NLP jest teraz powszechnie używany i nawet nadużywany przez osoby propagujące 

swoje idee, a mające niewiele wspólnego z oryginalnymi pomysłami Bandlera i Grindera, 

poczynając od biznesu i marketingu do sztuki negocjacji, perswazji i uwodzenia. Znalazły się 

również odniesienia tej teorii próbujące wyjaśnić sukces edukacyjny lub jego brak w kategorii 

predylekcji i umiejętności jednostki w pewnych dziedzinach procesowania informacji. 

Socjologowie i antropologowie oraz antropologowie kultury sklasyfikowali NLP jako quasi-

religię podobną do idei ruchu New Age czy Human Potential, czy wręcz jako formę magii 

ludowej – to znaczy praktykę o symbolicznej skuteczności takiej jak w medycynie placebo, 

gdyż jest podobna do synkretycznej religii ludowej łączącej często sprzeczne wątki i idee,  

a która próbuje uczynić magię praktyki ludowej nauką. W wystąpieniach przeciw NLP 

niektórzy krytycy wręcz stwierdzili, iż Bandler i Grinder byli i nadal pozostają pod wpływem 

szamanizmu opisanego w książkach Carlosa Castanedy
10

, skąd zapożyczyli szereg pomysłów 

i technik, w tym słynna podwójna indukcja i koncepcja zatrzymania świata, która jest 

kluczowa dla modelowania NLP. 

Choć NLP jest klasyfikowane przez krytycznie myślące osoby 

uprawiające naukę jako rodzaj psycho-szamanizmu, warto 

przyjrzeć się tej koncepcji w kategoriach tłumaczących talenty, 

intelekt i zdolności w odniesieniu do uczenia się, a szczególnie 

uczenia się języków.  

W odniesieniu do nauki języków model NLP wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy 

informacje, które docierają do nas z zewnątrz i opiera się na wczesnych pomysłach Bandlera  

i Grindera, którzy za najbardziej istotne w swoich pracach uznali znaczenie kontaktu 

                                                           
10

 Carlos Castaneda – antropolog amerykański, autor serii tryptyku na który składa się w sumie aż dwanaście 

kontrowersyjnych książek opisujących naukę szamanizmu o pochodzeniu tolteickim z terenów zamieszkałych 

przez Indian z Meksyku 
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wzrokowego i ruchu w identyfikacji stanów emocjonalnych i tego, w jaki sposób bardziej niż 

konkretnie myśli jednostka. 

 

Rysunek 11. Książki R. Bandlera prezentujące NLP 

 

Źródło: Google Books 

 

W ujęciu NLP informacje docierają do umysłu jednostki za pomocą zmysłów, gdzie teoria 

wyodrębnia sześć modalności identyfikując je jako cechy, którymi różnią się poszczególne 

osoby w postrzeganiu i procesowaniu bodźców, sygnałów i wiadomości. Zmysły biorące 

udział w procesowaniu to kanał wizualny, słuchowy, kinestetyczny, powonienia i wreszcie 

smaku określane skrótem VAKOG od angielskich słów visual, auditory, kinaestetic, 

olfactory i gustatory. Modalności procesujące bodźce to kolejno wizualne zapamiętywanie  

i odtwarzanie, słuchowe zapamiętywanie i pamiętanie, kanał kinestetyczny i słuchowe 
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procesowanie logiczne będące systemem zajmujący się logiką i sposobem, w jaki 

wewnętrznie werbalizujemy nasze odczucia i myśli, gdyż według przesłanek NLP w trakcie 

budowania naszego obrazu otaczającego nas świata i otaczającej nasz rzeczywistości język 

jest nieodłączną częścią naszych doświadczeń. 

 

Uniwersalnie chyba uznać można, iż uczniów można podzielić na polegających na zmyśle 

wzroku, słuchu i takich, którzy uczą się działając. Postulat, by do nauki włączać pozostałe 

zmysły, tak jak to sugeruje podejście multi-sensoryczne i propagatorzy integracji 

sensorycznej, realizowany jest najczęściej w nauczaniu osób z opóźnieniami rozwojowymi 

czy dysfunkcjami poznawczymi, takimi jak choćby dysleksja, gdzie taktylność pomocy 

naukowych realizowana jest za pomocą tekstury, ziarnistości czy sypkości takich mediów, jak 

kasza, żwir i kamyki oraz mąka. Rysowanie liter i kształtów poprzez odwołanie się do 

zmysłów innych niż kanał wizualny i kinestetyczny pozwala na pokonanie barier stwarzanych 

przez ograniczenia rozwojowe. 

Sytuacje, w których multi-sensoryczność NLP ma przynosić skutki i wymierne korzyści dla 

ucznia to typowe dla klasy szkolnej zjawiska, które da się zidentyfikować jako trzy szerokie 

procesy określane jako DDG od angielskich słów deletion, distortion i generalisation, czyli 

usunięcie, zakłócenie i uogólnienie. 
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W historii nauczania języków pojawiła się przecież metoda nauczania w żaden sposób nie 

nawiązująca do NLP, a wychodząca z podobnego założenia, o braku powodzenia której 

zadecydował dosyć egzotyczny charakter działań nauczyciela (Gattegno, 1972). Próbując 

radzić sobie z nadmiarem informacji uczniowie usuwają lub pomijają niektóre informacje, 

aby ułatwić sobie przechowywanie, zarządzanie i procesowanie danych wejściowych.  

Jednocześnie uczniowie języka zniekształcają informacje przekształcając ją w formy, które są 

dla nich zrozumiałe i możliwe do zapamiętania. Proces ten jest z jednej strony negatywny, 

ponieważ powoduje błędy i zapamiętywanie niepoprawnych form językowych, ale również 

przyczynia się do uczenia się, postępów, a co za tym idzie i motywacji. 

W parze z tymi dwoma procesami idzie wyciąganie zbyt szerokich wniosków w oparciu  

o niekompletne lub zniekształcone w ten sposób informacje. Często zatem w takich 

warunkach dochodzi do nadmiernego uogólnienia zasad, reguł i zjawisk językowych 

powodującego niewłaściwe ich stosowanie i nieprawidłowo ukształtowane hipotezy 

dotyczące funkcjonowania języka. 

 

Oczywiście nie są to postulaty w żaden sposób dramatycznie odbiegające od obecnych 

trendów w nauczaniu języków. Wiele kursów i książek do nauki języka oferuje materiały  

w formach angażujących różne modalności, a aktywności przewidziane jako interakcja 

klasowa są dobrane tak, aby angażować maksymalnie zarówno poznawczo, jak  

i emocjonalnie. 
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Kolejną teorią, która w podobny sposób odbiega od tradycyjnych poglądów na naturę 

ludzkiego intelektu jest TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH Howarda 

Gardnera. Teoria ta, często określana dla wygody skrótem MI Theory od angielskiego 

terminu Multiple Intelligences Theory lub Theory of Multiple Intelligences, została po raz 

pierwszy zaprezentowana w jego pracy Frames of Mind w 1983 roku jako takie ujęcie kwestii 

ludzkiego intelektu i inteligencji, które z założenia autora stoi w opozycji do klasycznych 

poglądów na inteligencję. 

Publikacja ta, jak również jego kolejne prace (Gardner, 1983) podkreślały znaczenie 

poszerzania definicji ludzkiego intelektu, a sam model Inteligencji Wielorakich 

Gardnera stanowi zerwanie z tradycyjnym modelem, w którym pewne aspekty, 

szczególnie te bezpośrednio obserwowalne takie, jak zdolności analityczne, logiczne 

i językowe, były w jego mniemaniu przeceniane, podczas gdy inne jego zdaniem,  

a nie mniej istotne, były niedoceniane lub wręcz pomijane. 

 

Przyznaje jednocześnie, że jego teoria Inteligencji Wielorakich ma charakter eklektyczny  

i posiłkuje się szeregiem idei prezentowanych na długo przed jej sformułowaniem  

i pomysłami uznającymi miejsce w koncepcji ludzkiego intelektu większej liczby zdolności 

intelektualnych i umysłowych. 

Ujęcie Gardnera czerpie zarówno z tradycji Sokratesa i Platona, jak również filozofów 

oświeceniowych i nowożytnych postulując, iż zmiany zachodzące we współczesnych 
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społeczeństwach oznaczają ich postępującą dywersyfikację etniczną i kulturową przy 

zachodzących jednocześnie przemianach społecznych i technologicznych tych społeczeństw. 

 

Odchodząc od klasycznych poglądów na inteligencję, w jego mniemaniu opierających się 

zbytnio na analizie czynników determinujących ludzki intelekt, Gardner proponuje siedem,  

a później osiem inteligencji, ale nie w oparciu o czynniki, lecz w oparciu o szereg kryteriów, 

z których część stanowiła dla wcześniejszych teorii zagadnienia trudne, jeśli nie niemożliwe 

do wyjaśnienia.  

Interesowało go w szczególności jak na ludzki intelekt wpływają rozmaite uszkodzenie 

mózgu i jakie z tego płyną implikacje dla sposobu ujmowania inteligencji.  

W jaki sposób wyjaśnić istnienie jednostek, które według dostępnych kryteriów określane są 

jako jednostki umysłowo ograniczone, a jednak zdolne do niezwykłych wyczynów 

intelektualnych, jak w przypadku idiot savant – cudownych dzieci i innych wyjątkowych 

jednostek, które w żaden sposób nie przystawały do istniejących miar intelektu. 

Ponadto, interesowały go kwestie indywidualnych różnic w rozwoju jednostek przy 

jednoczesnym określeniu tych elementów, które można zidentyfikować jako wspólne  

i charakterystyczne dla wybitnego intelektu w jednej lub wielu dziedzinach ludzkiej 

działalności.  

Jednocześnie uważał, iż jakiekolwiek próby ujęcia tych kwestii w ramy powinny poddawać 

się walidacji i posiadać empiryczne oparcie w rezultatach badań i pomiarach 

psychometrycznych.  
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Odmiennie jednak od tradycyjnego podejścia psychometrycznego, 

które koncentruje się na znalezieniu tych składowych zdolności 

poznawczych, które leżą u podstaw wysokich wyników mierzonych 

testami IQ, Gardner sugeruje, iż o wiele bardziej istotnym jest 

pytanie o te zdolności poznawcze, które umożliwiają ludziom 

skuteczne i efektywne wykonywanie złożonych czynności 

intelektualnych w podejmowaniu wyzwań dorosłego życia  

w różnych i coraz bardziej zróżnicowanych współczesnych 

społeczeństwach. 

Postulując swoje wielowymiarowe ujęcie inteligencji sugeruje, iż każdy przejaw umysłowej  

i intelektualnej działalności jednostek ludzkich może polegać na innej dziedzinie poznawczej 

lub na kombinacji szeregu z nich. W konsekwencji proponuje istnienie takich postaci  

i wymiarów intelektu i inteligencji jak inteligencja logiczno-matematyczna, językowa, 

przyrodnicza (lub naturalistyczna), muzyczna, przestrzenna, cielesno-kinestetyczna, 

interpersonalna i wreszcie intrapersonalna.  

Rozmaite społeczeństwa ze względu na swój charakter, kulturę, historię, tożsamość i rodzaj 

występujących stosunków społecznych będą, według słów Gardnera, uznawały pewne 

sposoby przetwarzania w celu rozwiązywania problemów lub wytwarzania treści jako 

bardziej pożądane i cenione. Nie wyklucza przy tym istnienia innych wymiarów czy 

aspektów inteligencji i jest otwarty na możliwość rozbudowy swojego modelu o dodatkowe 

inteligencje. 

 

I.2.1. Inteligencja językowa (werbalna) 

 

Opis swojego modelu Gardner zaczyna od zaprezentowania inteligencji językowej 

(werbalnej) jako tej kompetencji intelektualnej, która jest najszerzej i najbardziej obecna  

i obserwowalna w całym gatunku ludzkim niezależnie od społeczeństwa, jego lokalizacji  

i kultury. Jest to jednocześnie najbardziej dokładnie zbadana inteligencja i w tradycyjnych 

ujęciach intelektu jeden z podstawowych komponentów testów inteligencji.  
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Dla Gardnera dowody na istnienie inteligencji językowej pochodzą z psychologii rozwojowej, 

neurobiologii oraz neuropsychologii i nie próbuje on polemizować z poprzednimi teoriami na 

ten temat. Podkreśla natomiast, że to właśnie psychologia rozwojowa postuluje, iż 

umiejętność mówienia i komunikowania się jest powszechna i naturalna wśród normalnie 

rozwijających się osób, wskazując jednocześnie na fakt, iż pokrewna jej neuropsychologia 

poświęca sporo uwagi kwestiom afazji w następstwie uszkodzenia mózgu, podczas gdy 

neurobiologia stara się identyfikować podstawowe mechanizmy przetwarzania informacji 

związane z inteligencją językową w obszarach fonologii, morfologii, leksyki, składni, 

semantyki i pragmatyki. 

 

Aspekt retoryczny to ten wymiar języka, a przede wszystkim jego użycia, który Gardner 

definiuje jako umiejętność posługiwania się językiem w celu przekonania innych jednostek 

do pewnego punktu widzenia, zajęcia konkretnego stanowiska lub podjęcia bądź zaniechania 

konkretnego działania. 

Aspekt mnemoniczny języka jest widziany jako zdolność ułatwiająca zapamiętywanie 

informacji poczynając od potencjału zapamiętywania sekwencji elementów do umiejętności 

grupowania elementów w łatwiejsze do zapamiętania grupy. 

Wyjaśniającym aspektem inteligencji językowej jest potencjał do przekazywania idei  

i koncepcji oraz propagowania informacji. 
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Ostatni z przejawów inteligencji językowej definiuje się jako zdolność do używania języka 

do refleksji nad językiem zarówno w aspekcie języka jako systemu, jak i szerzej jako tworu 

połączonych logicznie elementów dyskursu. 

Gardner wyjaśnia w formie przykładu, iż inteligentne językowo osoby są 

wymowne, biegłe zarówno w mowie, jak i piśmie oraz mają umiejętność 

odpowiedniego doboru słów poprzez użycie subtelnych odcieni znaczeniowych, 

mają poczucie rytmu oraz używają modulacji tempa, głośności i barwy głosu. 

Sprawnie potrafią przekazywać doświadczenia, intencje, emocje, odkrycia, 

refleksje, w tym refleksje nad naturą samego języka. Język wykorzystują w celach 

zarówno zawodowych, jak i rozrywkowych, informacyjnie czy perswazyjnie, ale 

lubią też zabawę słowami, gry językowe, chętnie podejmują debaty, rozważania  

i mediacje. 

 

 

Człowiek o dominującej inteligencji językowej (ang. verbal-linguistic intelligence): 

 posiada wrażliwość na dźwięk, rytmy, modulację głosu i różne funkcje języka, 

 uczy się przy pomocy pisania, czytania i dyskusji, 

 posługuje się bogatym słownictwem i szeroko stosuje synonimy, 

 lubi wiersze, rymy i gry słowne, lubi czytać, 

 jest dobrym słuchaczem, 

 potrafi precyzyjnie przekazywać informacje, 

 posiada zdolność do nauki języków obcych (szybciej uczy się akcentu). 
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I.2.2. Inteligencja logiczno-matematyczna 

 

Inteligencja logiczno-matematyczna polega na umiejętności zrozumienia wykorzystywania 

relacji abstrakcyjnych. Abstrakcyjne rozumowanie zaczyna się od odkrywania  

i porządkowania obiektów, postępuje w kierunku manipulowania obiektami i rozumienia 

działań, które mogą być wykonywane na obiektach, a następnie wysnuwania wniosków 

dotyczących rzeczywistych lub możliwych działań i ich wzajemnych relacji. Wreszcie, 

prowadzi do rozumienia relacji w oderwaniu od rzeczywistych przedmiotów i zdarzeń  

w formie czystej, abstrakcyjnej myśli. 

Jednostki o tym typie inteligencji posługują się z logiką, liczbami, schematami,  

z łatwością odkrywają zależności i połączenia pomiędzy informacjami  

i elementami, a pomijają zjawiska i detale, które nie mają sensu logicznego. 

Posiadają wysoko rozwiniętą zdolność do myślenia abstrakcyjnego oraz 

koncepcyjnego. Przy tym są zorganizowani, systematyczni oraz dokładni. 

Dociekliwość charakterystyczna dla tych osób powoduje skłonność do zadawania 

licznych pytań o naturę relacji. Potrafią też konstruować złożone działania 

argumentacyjne i sprawnie posługiwać się złożonymi ciągami koncepcyjnymi. 

 

 

Człowiek o dominującej inteligencji logiczno-matematycznej (ang. logical-mathematical 

intelligence): 

 jest wrażliwy i zdolny do dostrzegania wzorców logicznych lub liczbowych, 

 posiada umiejętność abstrakcyjnego myślenia, 

 potrafi rozwiązywać nawet skomplikowane zadania logiczne, 
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 jego mocną stroną jest myślenie dedukcyjne (przyczynowo-skutkowe), 

 lubi wszelkiego rodzaju zagadki, łamigłówki, rebusy, 

 potrafi wykonywać w pamięci skomplikowane działania, 

 lubi eksperymentować i „kombinować”, 

 porządkuje rzeczywistość w systemy. 

 

I.2.3. Inteligencja wizualno-przestrzenna 

 

Inteligencja wizualno-przestrzenna z kolei to zdolność postrzegania informacji wizualnych 

lub przestrzennych, przekształcania i modyfikowania tych informacji oraz odtwarzania 

obrazów wizualnych nawet bez odniesienia do oryginalnego bodźca fizycznego. Co ciekawe, 

według Gardnera, ten rodzaj inteligencji nie zależy od samych bodźców wzrokowych. 

Podstawowymi umiejętnościami inteligencji przestrzennej są możliwości tworzenia 

trójwymiarowych obrazów i ich reprezentacji umysłowych, a także ich 

przemieszczania i obracania. Przestrzenne rozwiązywanie problemów wymaga 

również zdolności do wizualizacji konkretnego obiektu widzianego z innego punktu 

i kąta widzenia. Ponieważ wiadomo, że ten typ operacji zlokalizowany jest  

w obszarze prawej półkuli jego uszkodzenie powoduje pogorszenie zdolności do 

odnajdywania drogi, rozpoznawania twarzy lub scen bądź zauważania pewnych 

szczegółów sytuacyjnych. 

Chociaż inteligencja logiczno-matematyczna i przestrzenna opierają się na zdolności do 

postrzegania zjawisk i przedmiotów, neuropsycholodzy wyróżniają umiejętności przestrzenne 

jako autonomiczne. Powodem tego jest fakt, iż inteligencja przestrzenna wymaga 

nienaruszonego funkcjonowania prawego płata ciemieniowego i skroniowego oraz połączeń 
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między tymi i innymi obszarami mózgu. Gardner opiera swój postulat istnienia tego rodzaju 

inteligencji o badania nad pacjentami z uszkodzeniami mózgu twierdząc, iż dostarczają one 

nieodpartych dowodów na istnienie tych umiejętności. 

 

 

Człowiek o dominującej inteligencji przestrzennej (ang. visual-spatial intelligence): 

 jest wrażliwy na geometrię (potrafi wymyślać obiekty trójwymiarowe), 

 posiada zdolności konstrukcyjne, 

 bez trudu jest w stanie wyobrażać sobie i odtwarzać bryły, 

 postrzega świat z punktu wzrokowo-przestrzennego, 

 łatwiej porusza się w przestrzeni, 

 lubi stosować schematy i mapy pamięci, 

 trafnie przewiduje ruch przedmiotów w przestrzeni, 

 posiada talent do sporządzania wykresów, map i innych pomocy wizualnych 

(myślenie obrazowe), 

 posiada wysoki zmysł estetyczny. 
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I.2.4. Inteligencja cielesno-kinestetyczna 

 

Mówiąc o inteligencji cielesno-kinestetycznej (ruchowej) Gardner przyznaje, że ten typ 

inteligencji wydaje się najbardziej odległy od tradycyjnych koncepcji ludzkiego intelektu, 

ponieważ inteligencja cielesno-kinestetyczna polega na wykorzystaniu wszystkich części 

ciała, a nie umysłu, do rozwiązywania problemów, dostarczania rozwiązań i wykonywania 

operacji. 

Widzi on ją jako umiejętność rozwiązywania problemów, ale nie obejmującą 

zastosowania intelektu, lecz zamiast tego licznych innych operacji obejmujących 

automatyczną kontrolę motoryczną w odpowiedzi na zmieniające się warunki, które 

jednostka osiąga poprzez kontrolę ruchu ciała.  

Ma to swoje źródło w korze ruchowej, z każdą z półkul kontrolujących ruchy ciała po stronie 

przeciwnej. Rozwój inteligencji cielesno-kinestetycznej można zauważyć już na wczesnym 

etapie niemowlęctwa, na przykład odruchowych czynności wykonywanych przez dzieci, 

takich jak choćby podczas ssania. Rozwija się ona w coraz bardziej celowe działania, takie 

jak zdolność do naśladowania otoczenia lub wpływania na nie za pomocą ruchu. 

 

 

Człowiek o dominującej inteligencji ruchowej (ang. bodily-kinesthetic intelligence): 

 jest samoświadomy swego ciała i panuje nad nim, 

 radzi sobie z wykonywaniem ćwiczeń ruchowych, 

 zachowuje równowagę ciała, 
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 uwielbia poznawać nowe ruchy (np. taneczne), 

 lubi budować rzeczy, konstruować, 

 lubi grać w gry wymagające aktywności fizycznej. 

 

I.2.5. Inteligencja interpersonalna 

 

Inteligencja interpersonalna, czasem również określana mianem społecznej inteligencji, 

pozwala nam rozpoznać i rozróżnić między innymi uczucia, przekonania i intencje innych 

jednostek w naszym otoczeniu społecznym poczynając od rodziny, poprzez rozmaite inne 

społeczności, w jakich się obracamy, a kończąc na bardziej abstrakcyjnych, jak cała rasa 

ludzka. 

Jest to według Gardnera zdolność dostrzegania kontrastów w nastrojach, 

temperamentach i motywacjach innych osób. Jednostki o bardziej wykształconych 

formach inteligencji interpersonalnej są w stanie odczytać intencje i pragnienia 

innych, nawet jeśli zostały ukryte lub są jedynie częścią kontekstu sytuacyjnego. 

Jest to jednocześnie zdolność rozumienia, działania i kształtowania uczuć i postaw 

innych osób poprzez zręczne zachowanie jednostki polegające na dostosowaniu się 

do pragnień, oczekiwań i intencji innych osób.  

Gardner powołuje się na badania neurologiczne twierdząc, iż inteligencja interpersonalna ma 

swoją lokalizację w płatach czołowych mózgu. Oznacza to, że szkody w tym obszarze mogą 

prowadzić do głębokich zmian w zachowaniu jednostek w kategoriach interakcji społecznej. 

Według Gardnera można wyróżnić dwa czynniki, które dostarczają biologicznych dowodów 

na inteligencję interpersonalną: 
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1. Pierwszym jest stosunkowo długie dzieciństwo u ssaków naczelnych związane  

z faktem, iż potomstwo człowieka rodzi się stosunkowo słabo przygotowane do 

samodzielnego życia, co powoduje z konieczności bliskie przywiązanie do rodzica. 

Kiedy ten związek zostaje zerwany, normalny rozwój interpersonalny może nie 

kształtować się prawidłowo, co jest stosunkowo łatwe do zaobserwowania.  

2. Drugim czynnikiem jest, jak stwierdza Gardner, względnie duże znaczenie interakcji 

społecznych u ludzi w odróżnieniu od innych ssaków, co z kolei obserwowane jest 

uniwersalnie we wszystkich społecznościach ludzkich, niezależnie od uwarunkowań 

kulturowych, w potrzebie przynależności do grupy, współpracy lub przywództwa. 

 

 

Człowiek o dominującej inteligencji interpersonalnej (ang. interpersonal intelligence): 

 potrafi się komunikować z ludźmi, 

 umiejętnie posługuje się komunikacją werbalną i niewerbalną, 

 dostrzega nastroje, temperament, motywacje i pragnienia innych ludzi i właściwie na 

nie reaguje,  

 potrafi szybko nawiązać kontakt z ludźmi, 

 posiada umiejętność łagodzenia sporów, 

 jest empatyczny, 

 umiejętnie prowadzi rozmowy, 

 posiada siłę perswazji, co może prowadzić do manipulacji oraz wywierania wpływu 

na innych ludzi, 
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 posiada zdolności negocjacyjne, 

 lubi prace zespołową. 

 

I.2.6. Inteligencja intrapersonalna (intuicyjna) 

 

Inteligencja intrapersonalna lub intuicyjna, często określana mianem introspektywnej, 

według Gardnera rozwija się ze zdolności odróżniania przyjemności od bólu i działania  

w oparciu o to rozróżnienie już od najwcześniejszego dzieciństwa. 

Stanowi ona zespół wiedzy, przeświadczeń i przekonań o wewnętrznych aspektach 

jednostki, w tym o własnych uczuciach, o możliwości ich rozróżniania  

i identyfikacji, co w konsekwencji pozwala na nazwanie oraz zrozumienie emocji w 

celu kierowania swoim zachowaniem. Ten rodzaj inteligencji, według Gardnera, 

zależy od tych podstawowych procesów myślowych, które pozwalają jednostkom 

odczuwać, identyfikować i rozróżniać stany emocjonalne. Świadomość samego 

siebie oznacza, iż osoba o wysokim poziomie wiedzy intrapersonalnej ma 

możliwość stworzenia realnego i obiektywnego obrazu siebie.  

Neurologicznie to płaty czołowe ludzkiego mózgu odpowiedzialne są za kompetencje 

intrapersonalne i uszkodzenie dolnej części płatów czołowych może powodować 

powstawanie drażliwości lub euforii, podczas gdy uszkodzenie wyższych regionów może 

powodować obojętność, apatię, bierność i otępienie. Prototypowym przykładem osoby  

z zaburzoną lub niskorozwiniętą inteligencją intrapersonalną jest dziecko z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu, które wykazuje deficyty w rozumieniu emocji, jakich doświadcza i nie 

potrafi interpretować emocji innych osób. 
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Człowiek o dominującej inteligencji intrapersonalnej (ang. intrapersonal intelligence): 

 posiada wysoką umiejętność rozumienia siebie samego, swoich potrzeb, emocji  

i motywów, 

 potrafi ująć poziom swojej wiedzy, 

 potrafi zaglądać w głąb siebie, zmotywować się i posiada silną wolę do działania, 

 posiada znajomość własnych mocnych stron i słabości, 

 trafnie określa swoje pragnienia i inteligencję, 

 jest indywidualistą, 

 bywa czasami wstydliwy, 

 zadaje sobie pytania natury egzystencjalnej, lubi “filozofować” i szukać sensu życia, 

 posiada pozytywny obraz własnej osoby i wysoką automotywację, 

 ważny dla niego jest rozwój osobisty. 

 

I.2.7. Inteligencja muzyczna 

 

Według Gardnera inteligencja muzyczna jest zdolnością, która pojawia się wcześniej niż 

inne ludzkie talenty, stąd objawia się na wczesnym etapie życia, co również sugeruje, że 

istnieje biologiczny związek z tym rodzajem inteligencji. O ile muzyka znana jest wszystkim 
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kulturom, o tyle jej rodzaj zależy w ogromnej mierze od historycznie uwarunkowanych 

upodobań społeczeństw. Niemniej zdolności muzyczne wydają się przekraczać granice 

konwencji kulturowych społeczeństw. Badania neuropsychologiczne pokazują, że obszary 

mózgu odpowiedzialne za inteligencję muzyczną różnią się od obszarów poświęconych 

przetwarzaniu języka, choć istnieje związek między nimi w obrębie produkcji głosowej. 

Podstawowe komponenty przetwarzania informacji związanej z muzyką obejmują tonację lub 

melodię, barwę lub charakterystyczne cechy tonu i rytmu.  

Gardner definiuje inteligencję muzyczną jako zdolność jednostek do rozróżniania 

znaczenia w zestawach rytmicznie skomponowanych, a także jako zdolność do 

tworzenia takich metrycznie ułożonych sekwencji modulowanych dźwięków jako 

środka pozawerbalnej komunikacji z innymi osobami. Ludzie o wysoko rozwiniętej 

inteligencji muzycznej postrzegają i interpretują przez pryzmat dźwięków. 

Gardner stwierdza także, że inteligencja muzyczna pozwala ludziom tworzyć, komunikować  

i rozumieć znaczenia dźwiękowe, a osoby o silnej inteligencji muzycznej mogą łatwo 

powtarzać wzory rytmiczne, melodię i tonację, dzięki czemu uczą się grać na instrumentach 

muzycznych w stosunkowo krótkim czasie. Utalentowani muzycznie ludzie są w stanie grać 

całe kompozycje bez czytania partytury. Ponieważ interakcja z muzyką odbywa się na różne 

sposoby, poprzez słuchanie, śpiewanie, grę na instrumencie, jak i czytanie zapisu nutowego, 

angażuje ona różne ośrodki mózgu. 

 

 

Człowiek o dominującej inteligencji muzycznej (ang. musical intelligence): 

 jest bardzo wrażliwy na muzykę, rytmy, wysokość i barwy dźwięków, 

 posiada bardzo dobry słuch, 

 ma bardzo dobre poczucie rytmu, 
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 umie poprawnie odróżniać i naśladować dane tony, 

 szybko przychodzi mu nauka śpiewu lub gry na instrumencie, 

 rozumie wszelkie formy ekspresji muzycznej (rozróżnia gatunki muzyczne), 

 potrafi wyodrębniać brzmienie poszczególnych instrumentów, 

 lubi muzykowanie, śpiew, na dźwięk reaguje tańcem, rytmicznym przytupywaniem, 

a nawet układaniem tekstu, 

 jest bardzo wrażliwy na ładunek emocjonalny zawarty w muzyce czy 

wypowiedziach. 

 

I.2.8. Inteligencja przyrodnicza (naturalistyczna) 

 

Osoby o tym rodzaju inteligencji w sposób instynktowny dostrzegają relacje i powiązania 

występujące w naturze. Inteligencja przyrodnicza przejawia się zamiłowaniem do przyrody, 

zainteresowaniem środowiskiem naturalnym, jest zdolnością do rozpoznawania  

i kategoryzowania świata roślin, zwierząt oraz innych obiektów przyrodniczych. 

Osoby, u których dominuje ten typ inteligencji są ciekawe świata, „rozumieją 

mowę” zwierząt, lubią przebywać na powietrzu, lubią samodzielnie 

eksperymentować, doświadczać, często zainteresowane są ekologią. Umiejętnie 

klasyfikują przedmioty w hierarchie, dostrzegają zależności i wzorce w przyrodzie. 

Chętnie obserwują, rozpoznają i badają świat roślin i zwierząt. Są zainteresowane 

zjawiskami przyrodniczymi, fizycznymi, chemicznymi. Chętnie angażują się  

w opiekę nad zwierzętami czy też uprawiają ogród. Lubią wypoczynek na łonie 

natury. 
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Człowiek o dominującej inteligencji przyrodniczej (ang. natural intelligence): 

 jest obdarzony wrażliwością na różnice pomiędzy gatunkami, 

 posiada zdolność do delikatnej interakcji z żyjącymi stworzeniami (symbioza  

z naturą), 

 czuje się dobrze w środowisku naturalnym, rozumie naturę, 

 jest opiekuńczy w stosunku do zwierząt, 

 rozumie problemy współczesnego świata, środowiska, 

 zbiera lub chętnie korzysta z albumów, obrazów, filmów czy też książek o tematyce 

przyrodniczej. 

 

I.2.9. Dwa nowe rodzaje inteligencji 

 

W ostatnim czasie Gardner dodał do swojej koncepcji dwa kolejne rodzaje inteligencji: 

inteligencję egzystencjalną oraz inteligencję moralno-etyczną. 

INTELIGENCJA EGZYSTENCJALNA 

Trudno jednoznacznie zdefiniować ten typ inteligencji, wiadomo jednak, że dotyczy on 

materii przemijania, filozoficznego aspektu naszego życia, duchowości. Stąd często pojawiają 

się pytania o cel oraz sens życia, skąd pochodzimy czy też jaki spotka nas los po śmierci. 

Osoby o inteligencji egzystencjalnej wyczuwają energię innych ludzi i posiadają informacje, 
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których źródła nie są w stanie podać. Działają niezwykle intuicyjnie obserwując otoczenie, 

podążając za wskazówkami, łącząc poszczególne elementy otoczenia w całość. 

INTELIGENCJA MORALNO-ETYCZNA 

To według Howarda Gardnera poczucie wewnętrznej moralności, etycznego postępowania 

tkwiącego w osobowości, indywidualności jednostki i jej woli. Inteligencja ta koncentruje się 

wokół najwyższej realizacji ludzkiej natury. 

 

I.3. Czy wszyscy uczą się tak samo? 

 

Teoria Inteligencji Wielorakich ma na celu precyzyjne zdefiniowanie konceptu inteligencji  

i weryfikację prawdziwości dotychczas stosowanych metod pomiaru inteligencji. Teoria 

Gardnera argumentuje, że inteligencja, zwłaszcza tradycyjnie definiowana, niewystarczająco 

opisuje różnorodność ludzkich zdolności.  

W teorii Gardnera jedni są lepsi w danym rodzaju zadań, inni 

mogą przodować w zupełnie innej materii. Wiele zależy od 

sposobu przekazywania wiedzy i implementacji 

zdywersyfikowanych ćwiczeń.  

Dlatego właśnie pojawia się konieczność zmiany podejścia do nauczania. Dana strategia 

nauczania proponowana przez nauczyciela winna odpowiadać naturalnym zdolnościom 

kognitywnym poszczególnych uczestników grupy. Większość z nas posiada wszystkie typy 

inteligencji rozwinięte w różnym stopniu. Wszystkie typy ze sobą współpracują i tworzą 

pełny profil inteligencji. Typy inteligencji można rozwijać poprzez stymulację właściwymi 

ćwiczeniami – bodźcami. Mamy więc wpływ na jej rozwój i jest to bardzo ważne  

w odniesieniu do kreowania własnego życia, zawodu oraz przyszłości naszych dzieci.  

W konwencjonalnym szkolnym podejściu do nauczania uwypuklano rozwój inteligencji 

logicznej i językowej (głownie pisanie i czytanie). Jednak niektórzy kursanci nie odnajdują 
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się w takich realiach procesu dydaktycznego. Teoria Inteligencji Wielorakich rozszerza nasze 

zasoby dostępnych narzędzi dydaktycznych poza tradycyjne językowe i logiczne rozumienie 

inteligencji i wynikające stąd metody nauczania – podręcznik, ćwiczenia pisemne, zasady, itd.  

Teoria Gardnera dowodzi, że przy zastosowaniu różnorakich metod i aktywności mających na 

celu wydobycie drzemiących w różnych osobowościach zdolności proces uczenia się byłby 

znacznie bardziej efektywny. Słuchacze powinni także współuczestniczyć w kształtowaniu 

treści programowych, aby były one jak najbardziej skastomizowane do profilu grupy, jej 

członków, zaadoptowane do zdiagnozowanych potrzeb. Zarówno edukator, jak i kursanci 

powinni dbać o atrakcyjność ćwiczeń w taki sposób, aby angażować modalności 

charakterystyczne dla wszystkich typów inteligencji, m.in.: gry, zabawy, linie melodyczne, 

piosenki, dialogi, spektakle, tańce, prace plastyczne, mapy czy plansze. Nie da się jednak 

ukryć, że wymaga to dużego zaangażowania, wysiłku i kreatywności zarówno ze strony 

tutora, jak i uczestników grupy. 

 

Co to jest PECS? 

Picture Exchange Communication System – alternatywny sposób nauki języka  

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 

Model PECS został opracowany w 1995 roku przy 

współpracy rodzin, pedagogów, nauczycieli oraz 

opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Jest unikalnym, wspomagającym/alternatywnym 

pakietem interwencji rozwijających umiejętność 

porozumiewania się dla osób ze spektrum autyzmu 

i/lub innymi zaburzeniami intelektualnymi. PECS 

zostało zaprezentowane pierwszy raz na Delaware 

Autistic Program i z powodzeniem zostało uznane 

przez profesjonalistów na całym świecie. Głównym 

atutem PECS jest koncentracja na stymulacji 

komunikacji.         Źródło: sites.google.com 
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PECS rozpoczyna nauczanie każdej osoby od podawania obrazka pożądanej rzeczy 

rozmówcy, który natychmiast odbiera tę inicjację jako prośbę. Celem systemu jest 

rozróżnianie obrazków oraz docelowo budowanie pełnych zdań. W bardziej zaawansowanych 

fazach uczestnicy procesu uczenia się odpowiadają na pytania oraz komentują wypowiedzi. 

W modelu stosowane są podpowiedzi oraz wdrażana jest strategia wzmacniania pewności 

siebie, co ostatecznie prowadzi do niezależnego porozumiewania się i łamania barier 

komunikacyjnych. 

 

Rozróżniamy 6 faz PECS: 

FAZA I – Porozumiewanie się 

Uczniowie uczą się zamieniać pojedyncze obrazki na przedmioty lub czynności, których 

pożądają w danej chwili. 

FAZA II – Odległość i cierpliwość 

W dalszym ciągu uczniowie używają pojedynczych obrazków, ale w tej fazie uczą się 

generalizowania nowej umiejętności. Generalizacja to nic innego jak wymiana obrazka na 

przedmiot lub czynność, lecz w innych niż początkowo uczone miejscach, pomieszczeniach,  

z innymi osobami i w zwiększonej odległości. Uczniowie nabywają także cierpliwości  

i wytrwałości w osiąganiu celu. 

FAZA III – Rozróżnianie obrazków 

Uczniowie uczą się dokonywania wyboru spośród dwóch lub więcej obrazków, aby otrzymać 

rzecz, o którą rzeczywiście proszą. Obrazki znajdują się w książce do komunikacji (w formie 

segregatora), gdzie są przyczepiane za pomocą rzepów i w ten sposób są łatwo dostępne  

w momencie porozumiewania się. 
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Źródło: autismag.org 

 

FAZA IV – Budowanie zdań 

Uczniowie uczą się konstruowania prostych zdań na odczepianym pasku zdaniowym 

używając obrazka „Chcę”, a następnie obrazka z przedmiotem, o który proszą. 

Uczniowie uczą się rozbudowywać zdania poprzez dodawanie przymiotników, czasowników 

i przyimków, w ten sposób poszerzają swój zasób leksykalny. 

 
Źródło: http://www.pecs-poland.com/images/Polish-ball.jpg 
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FAZA V – Odpowiadanie na pytania 

Uczniowie uczą się używania PECS w celu odpowiadania na pytanie „Co byś 

chciał/chciała?”. 

FAZA VI – Komentowanie 

W tej fazie kursanci uczą są komentować oraz udzielać odpowiedzi na pytania takie jak:  

„Co widzisz?”, „Co słyszysz?”, „Co to jest?”. Uczą się tworzenia zdań z „Widzę…”, 

„Słyszę…”, „Czuję…”, „To jest…”, itp. 

 
Źródło: http://www.pecs-poland.com/images/Polish6-copy.jpg 
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Jeśli jesteś pełnym zapału nauczycielem i zależy Ci na sukcesie Twoich uczniów, spróbuj 

skorelować swój program dydaktyczny uwzględniając: 

 słowa – inteligencja językowa, 

 liczby – inteligencja logiczno-matematyczna, 

 obrazy – inteligencja przestrzenna, 

 muzykę – inteligencja muzyczna, 

 autorefleksję – inteligencja intrapersonalna, 

 ruch – inteligencja kinetyczna, 

 doświadczenie grupy – inteligencja intrapersonalna, 

 związek ze światem przyrodniczym – inteligencja przyrodnicza. 

 

Planując proces dydaktyczny powinniśmy eksplorować 5 obszarów inteligencji wielorakiej – 

językowej, przestrzennej, muzycznej, kinestetycznej i intrapersonalnej, zaś pośrednio 

rozwijać wszystkie typy inteligencji poprzez dodatkowe, urozmaicone aktywności. 

Właściwie w każdym nowo wprowadzanym zagadnieniu można podjąć schemat 8 typów 

inteligencji. Stymuluje to u nas – instruktorów językowych – kreatywność i wskazuje 

uczestnikom procesu uczenia się, że bliska korelacja aktywności pobudzających wszystkie 

nasze zmysły jest świetnym punktem wyjściowym do zwiększenia zaangażowania wszystkich 

członków grupy, a co najważniejsze, zwiększenia efektywności całego procesu. 
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PRZYKŁADOWA KOMPOZYCJA LEKCJI uwzględniająca wszystkie 

typy inteligencji: 

POZIOM GRUPY: A1 

GRUPA DOCELOWA: Dorośli 

TEMAT: Rozmaite przedmioty 

 

 Prezentacja materiału: 

Nauczyciel prezentuje slajdy w Power point – kolorowe obrazy przedstawiające 

różne przedmioty codziennego użytku (np. portfel, ramka na zdjęcia, okulary, dowód 

osobisty itp.) – zgodnie z sugerowanym tematem z podręcznika. Tutor wybiera 

metodę wizualną, gdzie obok obrazka pojawia się nazwa danego przedmiotu po 

angielsku. Nauczyciel realizuje pokaz 2-3 razy – podczas ostatniego pokazu 

słuchacze nazywają przedmiot zanim pojawi się na ekranie jego nazwa po kliknięciu 

myszką.    (INTELIGENCJA PRZESTRZENNA I JĘZYKOWA) 

 Poszczególni członkowie grupy opisują swój ubiór – układają proste zdania.  

          (INTELIGENCJA INTRAPERSONALNA, JĘZYKOWA) 

 Zabawa ruchowa:  

Na kartkach papieru znajduje się jeden wyraz, włączając znaki interpunkcyjne. 

Słuchacze wybrani losowo otrzymują jedną kartkę. Muszą ustawić się  

w odpowiedniej kolejności na środku klasy, aby stworzyć poprawne zdanie  

z wykorzystaniem konstrukcji ”there is/there are”. W zdaniach zawarte są nazwy 

przedmiotów. Po ułożeniu zdania uczestnicy tłumaczą je na język polski z naciskiem 

na zapamiętanie i prawidłową wymowę/akcent/intonację w zdaniu nowo poznanych 

słów (nazwy przedmiotów).        

           (INTELIGENCJA KINETYCZNA, JĘZYKOWA, MUZYCZNA) 
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 Zabawa w kalambury: 

Nauczyciel przygotowuje hasła z nazwami przedmiotów. Uczestnicy podzieleni na 

dwa zespoły naprzemiennie rysują bądź pokazują (bez używania słów) wylosowane 

hasło.             (INTELIGENCJA KINETYCZNA, PRZESTRZENNA) 

 Uczestnicy opisują ubiór i wygląd zewnętrzny współuczestników kursu – pozostałe 

osoby próbują odgadnąć o kim mowa.       

          (INTELIGENCJA INTERPERSONALNA, JĘZYKOWA) 

 Słuchacze losują dany przedmiot z dużego, ciemnego worka (mają zakryte oczy)  

i rozpoznają najpierw kształt przedmiotu, a następnie nazywają go po angielsku.

               (INTELIGENCJA PRZESTRZENNA, WERBALNA) 

 Uczestnicy prezentują opis swojego pokoju/gabinetu z uwzględnieniem nowego 

słownictwa – przedmiotów. Wykorzystują przy tym konstrukcję ”there is/there are”. 

Pozostali słuchacze próbują zapamiętać jak największą liczbę przedmiotów. 

    (INTELIGENCJA WERBALNA, LOGICZNO-MATEMATYCZNA) 

 Słuchacze porównują wielkości i cechy danych przedmiotów. Posługują się 

przymiotnikami określającymi cechy (kształt, wielkość, kolor). Posługują się przy 

tym zaimkami wskazującymi – widzą dany przedmiot w określonej odległości  

(np. That diary is small and thin).        

        (INTELIGENCJA PRZESTRZENNA, LOGICZNO-MATEMATYCZNA) 

 W oparciu o dodatkowe ćwiczenia uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące 

liczby danych przedmiotów (np. How many dictionaries are there on the table?)

     (INTELIGENCJA LOGICZNO-MATEMATYCZNA) 

 Słuchacze tworzą krótkie rymowanki z udziałem nazw przedmiotów w celu 

sprawniejszego zapamiętania nowego materiału leksykalnego.    

              (INTELIGENCJA MUZYCZNA) 
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 Głuchy telefon (tu wykorzystujemy słuchawki i telefony uczestników dla zagłuszenia 

osoby mówiącej w danej chwili):  

Uczestnicy przekazują sobie dość długą historyjkę (propozycja nauczyciela)  

z nazwami przedmiotów. Ostatnia osoba ma za zadanie przekazanie jak najwięcej 

szczegółów, w tym nazw i położenia przedmiotów (zgodnie z historyjką). Pozostali 

notują nazwy przedmiotów wymienione przez ostatnią osobę. Cała grupa porównuje 

ostatni przekaz z pierwotną wiadomością.       (INTELIGENCJA 

INTERPERSONALNA, KINETYCZNA, JĘZYKOWA, LOGICZNO-MATEMATYCZNA) 

 

Pomysły Gardnera cieszą się sporą popularnością po części ze względu na swój praktyczny  

i zdroworozsądkowy sposób odniesienia się do tematyki inteligencji w kategoriach talentów 

oraz intuicyjnie obserwowalnych i uniwersalnie rozpoznawanych ludzkich uzdolnień.  

Po dziesięciu latach od opublikowania swojego ujęcia Inteligencji Wielorakich Gardner nie 

zmienił swojej listy siedmiu inteligencji. Niemniej zgodnie ze swoimi wcześniejszymi 

uwagami, iż inteligencji wielorakich może być więcej niż te, które obejmuje jego oryginalne 

podejście rozpoczął rozważania na temat jeszcze jednego aspektu inteligencji ludzkiej, który 

określił mianem inteligencji naturalistycznej, również często określanej jako przyrodnicza. 

Dla tej inteligencji, według Gardnera, charakterystyczna jest umiejętność dostrzegania 

wzorców pojawiających się świecie przyrody oraz zdolność identyfikacji i grupowania 

przedmiotów według charakterystycznych cech osobniczych oraz ogólna wrażliwość natury. 

W jego mniemaniu kształtowała się ona wraz z ewolucyjnym powstaniem gatunku ludzkiego 

i za jej istnieniem przemawiają cechy naszego gatunku w dziedzinie zdolności do adaptacji do 

zmieniających się warunków środowiska. 

Drugi powód jest bardziej prozaiczny i dotyczy wytrwałości, z jaką Gardner publikował 

kolejne książki rozwijając swoje pomysły, mimo faktu, iż wielu badaczy inteligencji, 

psychologów i psychometrów poddawało w wątpliwość wiarygodność rozwijanych przez 

niego konstytuantów inteligencji jako niewystarczająco jasno określonych przez co 

niepoddających się empirycznej weryfikacji. Z tymi zarzutami zgodził się w końcu i sam 

Gardner, co nie przeszkadzało mu dalej publikować.  
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Poza jego publikacjami rynek wydawniczy obfituje w pozycje będące prezentacjami jego idei, 

ich interpretacjami oraz wszelkiej maści poradnikami, poczynając od tego jak odnieść sukces 

edukacyjny w oparciu o przesłanki tej teorii, do tego jak zarabiać pieniądze znając swój profil 

inteligencji, aż do odnoszenia spektakularnych sukcesów w sztuce uwodzenia. Jakkolwiek by 

nie oceniać tej teorii należy uznać, iż dużo i głośno się o niej mówi, prowokuje do rozmaitych 

przemyśleń i upewnia nas w przeświadczeniu, że kimkolwiek byśmy nie byli z pewnością 

posiadamy jakieś talenty i zdolności, a nasze sukcesy lub niepowodzenia mogą, choć nie 

muszą, wynikać z naszego profilu inteligencji. 
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II. Załącznik 

TEST INTELIGENCJI WIELORAKIEJ* 

W tabeli zamieszczone są stwierdzenia, Jeśli uważasz, że: 

 zgadzasz się w zupełności ze stwierdzeniem w komórce obok przyznaj sobie 3 punkty, 

 zgadzasz się częściowo – 2 punkty, 

 nie zgadzasz się – 1 punkt. 

 

Stwierdzenie Punkty 
Rodzaj 

inteligencji 

1. Lubię rozwiązywać zagadki i problemy logiczne.  

L 

2. Jestem dobry w liczeniu w pamięci, szacowaniu i mierzeniu.  

3. Jestem dobry w wyszukiwaniu połączeń pomiędzy zagadnieniami.  

4. Lubię przedmioty ścisłe i techniczne.  

5. Potrafię dobrze zaplanować czas, jaki poświęcam na pracę domową 

i uczę się dobrze, dzięki logicznym wyjaśnieniom. 

 

SUMA PUNKTÓW   

6. Lubię słowa – czytanie książek, chodzenie do teatru, poezję.  

J 

7. Lubię rozwiązywać krzyżówki i zagadki słowne.  

8. Łatwo uczę się z książek, kaset, Internetu i wykładów.  

9. Jestem dobrym rozmówcą, posługuję się bogatym słownictwem.  

10. Dobrze piszę, na przykład opowiadania, poezję, listy, polecenia.  

SUMA PUNKTÓW   

11. Lubię ćwiczenia fizyczne.  

R 

12. Uczę się dobrze, gdy mogę coś wykonać.  
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13. Jestem dobry w sporcie i grach.  

14. Mam zdolności manualne, na przykład potrafię sporządzać modele, 

majsterkować, szyć. 

 

15. W tańcu czuję się jak ryba w wodzie.  

SUMA PUNKTÓW   

16. Jestem dobry w tworzeniu muzyki, śpiewaniu lub graniu na 

instrumentach. 

 

M 

17. Z łatwością zapamiętuję wiersze, poezję i rymowanki.  

18. Często słucham muzyki i łatwo przychodzi mi rozpoznawanie 

melodii. 

 

19. Mam dobre wyczucie rytmu.  

20. Czytam nuty, umiem komponować muzykę.  

SUMA PUNKTÓW   

21. Jestem wrażliwy na to, co myślą i czują inni.  

E 

22. Jestem przekonujący i potrafię uczyć innych tego, czego się 

nauczyłem. 

 

23. Lubię należeć do klubów lub kółek zainteresowań.  

24. Lubię pracować w zespole i dobrze przychodzi mi uczenie się  

w grupie. 

 

25. Łatwo zawieram przyjaźnie.  

SUMA PUNKTÓW   

26. Mam zmysł orientacji i potrafię dobrze oceniać odległości  

i przestrzenie. 

 

W 

27. Jestem dobry w wyobrażaniu sobie rzeczy w umyśle.  

28. Jestem dobrym obserwatorem – dostrzegam rzeczy, których nie 

zauważają inni. 

 

29. Uczę się z wykresów, diagramów i map.  



Rozdział II. Każdy jest inteligentny! 

 

 
156 

30. Jestem dobry w sztuce, modelowaniu lub rzeźbieniu.  

SUMA PUNKTÓW   

31. Interesują mnie kwestie związane ze środowiskiem naturalnym.  

P 

32. Podobają mi się programy przyrodnicze i/lub trzymam w domu 

zwierzęta. 

 

33. Potrafię rozpoznać i nazwać wiele rodzajów kwiatów, roślin  

i drzew. 

 

34. Potrafię wyobrazić sobie siebie pracującego w rolnictwie albo jako 

biologa lub astronoma. 

 

35. Interesują mnie sprawy związane ze zdrowym życiem, zdrowym 

jedzeniem, itp. 

 

SUMA PUNKTÓW   

36. Jestem dobry w tworzeniu planów i określaniu swoich celów.  

A 

37. Lubię pracować/uczyć się samotnie i w ciszy.  

38. Jestem dobry w uczeniu się na swoich błędach i doświadczeniach.  

39. Prowadzę pamiętnik lub zapiski.  

40. Przejmuję się losami naszej planety.  

SUMA PUNKTÓW   

*Opracowano na podstawie: Taraszkiewicz Małgorzata, Biuletyn Maturalny, CKE, Warszawa 2006 

Źródło: http://www.doradcy-wroclaw.pl/attachments/article/111/Test%20inteligencji%20wielorakiej.pdf 

 

Podsumuj ilość punktów w poszczególnych typach inteligencji i zobacz, w jakim obszarze 

masz najwięcej punktów, czyli gdzie ulokowane są Twoje najsilniejsze strony. 
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L – inteligencja matematyczno-logiczna (zwane też numeryczno-logiczną) – jest właściwa 

ludziom, których porywa świat abstrakcji i precyzji logicznego myślenia oraz 

zamiłowanie do nauk ścisłych. Fascynuje ich świat teorii, badanie poprawności, 

wnikania, stawianie hipotez, analiza i synteza obrazów całości. Zdolności te posiadają 

wybitni przedstawiciele nauk ścisłych, detektywi, prawnicy, księgowi, bankierzy, 

statystycy, metodolodzy, analitycy, planiści, programiści komputerowi. Ale także 

czytelnicy książek detektywistycznych, miłośnicy testów i rozwiązywania problemów 

logicznych, gier umysłowych, szachów oraz wypełniania PIT-ów, obliczania liczby 

potrzebnych kafelków w łazience i planowania domowego budżetu. 

 

Jak przejawia się u Ciebie ten rodzaj inteligencji? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

W jakim zawodzie ją wykorzystasz?  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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J – inteligencja językowa (zwana też lingwistyczną, werbalną) – cechuje ludzi 

zainteresowanych językiem, wyrażaniem się przy pomocy słów. Posiadają oni bogaty 

słownik i intuicję językową, przy pomocy słowa komunikują się niezwykle sprawnie, 

często mistrzowsko. Ich ulubione zajęcia to czytanie, pisanie, mówienie, tłumaczenia. 

Osoby o tym typie inteligencji to wybitni pisarze, poeci, dziennikarze, przywódcy 

polityczni, lingwiści, tłumacze, korektorzy, prawnicy, nauczyciele, negocjatorzy, 

sprzedawcy. Ale także miłośnicy literatury („pożeracze książek”), osoby  

z zamiłowaniem oddające się łamigłówkom językowym (np. grający w scrabble, 

rozwiązujący krzyżówki), zasypujący innych listami i pocztówkami z wakacji, 

zbieracze ciekawych sentencji, przypowieści i anegdot. 

 

Jak przejawia się u Ciebie ta inteligencja? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

W jakim zawodzie ją wykorzystasz?  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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R – inteligencja ruchowa (zwana też kinestetyczną) – jest charakterystyczna dla osób, 

które mają zamiłowanie do ruchu. Odznaczają się niezwykłym poczuciem równowagi  

i harmonią ruchów (cechuje ich tzw. zręczność, gibkość, elastyczność) oraz precyzją  

w wyrażaniu swoim ciałem różnych stanów psychicznych i w ogóle narracji (wysoka 

umiejętność ekspresji). Niezwykłe zdolności dotyczą także manipulacji, ruchów rąk. 

Tych ostatnich, podobnie jak osoby o inteligencji wizualno-przestrzennej, interesuje 

konstrukcja i dekonstrukcja rzeczywistości oraz innowacyjność, choć w nieco innych 

obszarach. Inteligencja kinestetyczna „wypełnia” świetnych tancerzy, aktorów, 

sportowców, rzeźbiarzy, chirurgów i mechaników. Posiadają ją ludzie o dużej 

koordynacji ruchowej i znakomitej kondycji fizycznej. Na co dzień przejawiają się  

w zamiłowaniu do wszelkiej aktywności ruchowej: tańca, aerobiku, spacerów, 

uprawiania sportu, majsterkowania, robótek na drutach i zabieraniu całej rodziny na 

przejażdżki rowerowe. 

 

Jak przejawia się u Ciebie ta inteligencja? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

W jakim zawodzie ją wykorzystasz?  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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M – inteligencja muzyczna – to domena osób, które odznaczają się niezwyczajną 

wrażliwością na dźwięki i ich konstelacje. Słyszą więcej i poprzez dźwięki wyrażają 

swój obraz świata. Inteligencja muzyczna cechuje wybitnych kompozytorów, 

śpiewaków, dyrygentów, producentów instrumentów muzycznych i konserwatorów 

sprzętu muzycznego, recenzentów wydarzeń muzycznych i dobrych mówców. A także 

imitatorów dźwięków, fanów muzyki klasycznej i nie tylko, koneserów opery czy 

operetki, kolekcjonerów płyt i kaset z muzyką oraz wszystkich ludzi z potrzebami 

posiadania wysokiej klasy sprzętu hi-fi, wrażliwym uchem na hałasy, trzaski  

i brzmienie świata. 

 

Jak przejawia się u Ciebie ta inteligencja? 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

W jakim zawodzie ją wykorzystasz?  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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E – inteligencja interpersonalna – jest właściwa ludziom o bardzo wysokiej wrażliwości na 

relacje międzyludzkie. Cechuje ich wysoka empatia, nadzwyczajne zainteresowania  

i rozumienie innych, nastawienie usługowe, wspieranie różnorodności. Obdarzeni są 

cechami liderów – potrafią uczyć i naturalnie wpływać na innych, łagodzić konflikty, 

naturalnie przewodzą, tworzą więzi, współpracują. Inteligencja interpersonalna jest 

właściwa wybitnym liderom (politycznym, społecznym i religijnym), sprzedawcom, 

psychoterapeutom, nauczycielom, menedżerom, dyrektorom, negocjatorom, 

sekretarkom, pracownikom socjalnym, lekarzom i pielęgniarkom. Na co dzień przejawia 

się w zainteresowaniu kontaktami z różnymi ludźmi, posiadaniu dużej liczby znajomych 

i przyjaciół, uznaniu przez otoczenie za osobę bezpośrednią, komunikatywną  

i kontaktową, obdarzaną zaufaniem. Posiadają dobry kontakt z rodziną, dziećmi. Potrafią 

wyrażać swoje uczucia, mają zasadniczo pozytywny stosunek do życia. Ten rodzaj 

inteligencji cechuje także osoby, które czytają poradniki typu „Jak lepiej zrozumieć 

drugiego człowieka?”, a nabyte umiejętności stale doskonalą. Są wrażliwi na różne typy 

ludzkich osobowości, potrafią pomagać. Często obdarzeni są talentem Pigmaliona – 

znakomicie wspierając innych w rozwoju. 

 

Jak przejawia się u Ciebie ta inteligencja? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

W jakim zawodzie możesz ją wykorzystać?  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................  
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W – inteligencja wizualno-przestrzenna – cechuje ludzi, którzy z łatwością poruszają się  

w przestrzeni relacji trójwymiarowych wobec obiektów praktycznych lub 

teoretycznych. Interesuje ich konstrukcja, rekonstrukcja lub dekonstrukcja 

rzeczywistości. Są elastyczni, innowacyjni i otwarci na nowe sytuacje i rozwiązania  

w tym obszarze. Inteligencja wizualno-przestrzenna wybija się znacząco u wybitnych 

architektów, malarzy, rzeźbiarzy, konstruktorów, projektantów mody, krawcowych,  

a także strategów, nawigatorów, przewodników, fizyków teoretycznych i szachistów. 

Ujawnia się również u uzdolnionych „przestawiaczy” mebli w domu i samodzielnych 

dekoratorów wnętrz, projektantów altan w ogródkach i dekoracji swojego otoczenia 

oraz u tych, od których jako prezent dostaniesz samodzielnie wykonaną zabawkę 

przestrzenną lub latawiec opakowany w piękne pudełko z kokardą. 

 

Jak przejawiają się u Ciebie ta inteligencja? 

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

W jakim zawodzie ją wykorzystasz? 

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................... 
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P – inteligencja przyrodnicza (zwana też ekologiczną) – charakteryzuje ludzi, którzy 

przejawiają istotne zainteresowanie naturalnym otoczeniem człowieka, światem w jego 

przyrodniczo-geograficznym opisie. Pasjonuje ich świat przyrody, ochrona i obrona 

żyjących istot, nie tylko ginących gatunków. Uwielbiają podróże. Interesuje ich życie 

zgodne z naturalnym rytmem przyrody i świata. Inteligencja przyrodnicza cechuje  

w dużej mierze podróżników, ekologów, odkrywców nowych lądów, przedstawicieli 

nauk biologicznych i geograficznych, weterynarzy. W innych wymiarach przejawia się 

u osób uciekających od zagrożeń i zanieczyszczeń cywilizacji do zdrowego trybu życia, 

zdrowej wody, żywności. Są tu miłośnicy turystyki, a także kolekcjonerzy różnych diet, 

książek kucharskich i nabywcy ekologicznych garnków. Są tu też miłośnicy natury  

i zwierząt, dbający o ich obronę i o ochronę każdego życia, o czystość świata  

i harmonijne z nim współistnienie. 

 

Jak przejawiają się u Ciebie ta inteligencja?  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

W jakim zawodzie ją wykorzystasz?  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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A – inteligencja intrapsychiczna/intrapersonalna (zwana też duchową) – jest właściwa 

osobom obdarzonym tzw. bogatym życiem wewnętrznym. Cechuje ich nadzwyczajna 

samoświadomość, zdolność do rozpoznawanie swoich emocji, uczuć, wartości przy 

zachowaniu dystansu do siebie, wysoka samoregulacja, spolegliwość. Interesuje ich 

spójność i harmonia wewnętrzna. Prawdopodobnie wśród tej grupy znajdują się osoby 

obdarzone tzw. inteligencją moralną, która charakteryzuje osoby o dużej wrażliwości 

moralnej, spójnych w słowach i czynach. Inteligencja intrapsychiczna dominuje  

u wybitnych filozofów, mistyków, psychoterapeutów, pisarzy, poetów, kompozytorów. 

Cechuje każdego, kto ma tzw. życie wewnętrzne, kto rozumie swoje emocje, uczucia, 

wartości, motywacje, stany psychiczne, ma do nich dystans i poczucie humoru, a także 

interesuje się osobistym rozwojem, doskonaleniem dyspozycji psychicznych poprzez 

lektury, medytacje, ćwiczenia umysłowe, udział w rozmaitych treningach. Swoje 

refleksje nad sobą i swoim życiem notują w prowadzonym pamiętniku. Także tu 

mieszczą się osoby zainteresowane prawem, przestrzeganiem reguł, zasad, kodeksów, 

tropiące naruszenia prawa i dyscypliny. Osoby te stają się autorytetami moralnymi. 

 

Jak przejawia się u Ciebie ta inteligencja? 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

W jakim zawodzie ją wykorzystasz?  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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Rozdział III. Fenomen sieci, czyli podejście konektywistyczne 
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I. Konektywizm 

 

 

 

 

 

 

Pojęcie KONEKTYWIZMU pochodzi od angielskiego słowa connect – łączyć się – co  

w dzisiejszych czasach oznacza „teorię nauczania – uczenia się w epoce cyfrowej”. Opiera się 

na przekonaniu, że celem nauczania jest nauka myślenia, która wiedzie prym nad 

zdobywaniem wiedzy. Twórcą tej teorii jest George Siemens, który swoje założenia 

zaprezentował w dokumencie Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age oraz 

Stephen Downes. 

Kluczową kompetencją w tej teorii jest umiejętność właściwego korzystania ze zdobyczy 

technologicznych i odnajdywania wiadomości w zewnętrznych bazach danych (tzw. know-

where), a nie – jak dotąd – z informacji wyuczonych w toku kształcenia, oraz ich kojarzenia  

i powiązania z innymi informacjami. Na tej podstawie uczeń ma możliwość wyciągania 

wniosków, dzięki czemu zdobywa kluczowe umiejętności bardzo cenne na rynku pracy  

XXI w. 
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Szkolny system nauczania niestety nie kształtuje w młodym pokoleniu umiejętności 

krytycznego myślenia, głębokiej analizy faktów, innowacyjnego i twórczego podejścia do 

rozwiązywania problemów, podejmowania słusznych decyzji czy szybkiego adaptowania 

naszych strategii i przekonań do gwałtownie zmieniających się wymagań oraz oczekiwań. 

Młodzi ludzie nie potrafią także sprawnie i skutecznie połączyć faktów, odnaleźć związków 

przyczynowo-skutkowych, nierzadko sięgają do sieci do treści nie zawsze wiarygodnych, idą 

na ”łatwiznę”.  

Żyjąc we współczesnym świecie narażeni jesteśmy na odbiór ogromnej liczby informacji. Nie 

wszystkie są ważne, wartościowe, niektóre mogą stanowić tzw. fake news, czyli fałszywe 

wiadomości. Dlatego duże znaczenie ma umiejętność ich filtrowania, oddzielania tego, co dla 

nas istotne. Właśnie dlatego w ostatnim czasie na arenie międzynarodowej odnotowano 

ogromny popyt na szkolenia dla edukatorów, których celem jest podniesienie pomocniczych 

kwalifikacji nauczycieli, np. „Fake news and disinformation – teachers‟ qualifications”, aby 

potrafili instruować młodych ludzi jak poszukiwać i walidować informacje znalezione w sieci 

w celu uniknięcia dezinformacji czy błędnych interpretacji.  
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Ponadto, młode pokolenie nie potrafi korzystać z własnych zasobów intelektualnych, 

połączyć różnorodnych węzłów informacyjnych, a także uczyć się czy oprzeć wiedzę na 

różnorodnych opiniach. Owszem środowisko szkolne jest opiniotwórcze, jednak często  

w kierunku tendencyjnym, według utartej sztampy, a nie mające na celu wsparcie 

odosobnionych, zindywidualizowanych jednostek, których wnikliwa analiza faktów i płynące 

z niej wnioski rzucają zupełnie inne światło na daną kwestię czy problem. Coraz częściej 

podawanie informacji jest sprzężone z ich komentowaniem, czyli wpływaniem na opinię 

ogółu, której kształt jest w konsekwencji małostkowy i powierzchowny.  

Jedynie młodzież o silnych przekonaniach, pewna siebie, z wiedzą 

potrafi nadać inny kierunek trywialnym zachowaniom i trendom, 

choć nierzadko brakuje jej odwagi do swobodnego wyrażania 

własnych opinii – boją się społecznej eliminacji, rówieśniczego 

wykluczenia, czyli błędne koło... 

O edukacji szkolnej mówi się z coraz większym przekonaniem, że traci znaczenie na rzecz 

innych form kształcenia i kształcenia się, że mimo coraz lepszych statystyk rezultaty edukacji 

mamy coraz gorsze, a zmiany najbardziej spektakularne, choćby tzw. rewolucja 

informatyczna, nie uwzględnia złożonych i dalekosiężnych skutków: nadmiaru i rozproszenia 

informacji, unifikacji zachowań, tego, że wybory i poglądy kształtują się pod dyktando mass 

mediów, że ich konsumenci bezrefleksyjnie przebywają w świecie ułudy i pozorów.  

 

Myślenie o kompetencjach kluczowych w społeczeństwie opartym na wiedzy budzi odczucia 

ambiwalentne. Wszystko w oderwaniu od myśli, że współczesny kontekst kulturowo-

cywilizacyjny wymaga samodzielnego konstruowania modelu świata i samodzielnego 

wartościowania informacji, zjawisk i zdarzeń. Brak namysłu nad wymogami rozwijania 

kompetencji kluczowych w społeczeństwie wiedzy umożliwia narzucanie i przyjmowanie 

rozwiązań, które stanowią jego zaprzeczenie. 
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W Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się (Dz. U. L 394 z 30.12.2006) mówi się bez 

wątpienia słusznie, że edukacja powinna trwać przez całe życie człowieka. Człowiek 

wyposażony w kompetencje kluczowe ma możliwość szybszego dostosowania się do stałych 

zmian w świecie, staje się bardziej innowacyjny, produktywny i konkurencyjny, a ponadto 

zwiększa się jego motywacja i zadowolenie z pracy. Każdy młody człowiek w wieku 

formatywnym będzie w przyszłości aplikować o tę pracę, będzie walczył o byt i przetrwanie 

na rynku i tylko ci wyposażeni w trwałe i uniwersalne przymioty mają największą szansę na 

odniesienie sukcesu. Jeśli więc edukatorzy położą nacisk na podejście konektywistyczne, 

czyli holistycznie łączące wiele przydatnych umiejętności, których najzwyczajniej brakuje 

dzisiejszej młodzieży, przyczynią się do uformowania pełnowartościowego pokolenia 

pożądanych pracowników na europejskim rynku pracy. 

 

I.1. Historia teorii konektywizmu 

 

Idea konektywizmu zaistniała w związku z rewolucyjnym nadejściem technologii TIK 

(technologie informacyjno-komunikacyjne) i ich upowszechnianiem. Obecnie każda sfera 

życia jest istotnie powiązana z rozwojem technologicznym, wraz z którym dynamicznie 

ewoluuje też wiedza. W związku z powyższym zaczęto poszukiwać (na wielu płaszczyznach 

naukowych) rozstrzygnięć, które ujmowałyby proces uczenia się, nauczania, poznawania  

i funkcjonowania wiedzy, i w których istniałby związek człowieka z TIK oraz podmiotami 

zewnętrznymi. 

Dotychczas znane behawiorystyczne, kognitywistyczne oraz konstruktywistyczne teorie 

uczenia się zostały podważone, jako że zostały opracowane w czasach, kiedy to nowoczesne 

technologie nie sięgnęły obszaru dydaktyki. Pod koniec XX w. dostrzeżono, że idee te są 

niespójne z punktu widzenia kompatybilności komunikacji i samego procesu uczenia się. 

 



Rozdział III. Fenomen sieci, czyli podejście konektywistyczne 

 

 
172 

 

 

 

 

KONSTRUKTYWIZM 

Pogląd zakładający, że struktury wiedzy 

budowane są w umyśle każdej osoby 

uczącej się. Nie istnieje wiedza 

obiektywna, lecz reprezentacje 

rzeczywistości w umysłach jednostek 

podejmujących trud zdobywania wiedzy. 

 

KOGNITYWISTYKA; KOGNITYWIZM 

Dziedzina nauki zajmująca się udziałem 

mózgu, zmysłów i umysłu w związku  

z czynnościami poznawczymi. 

 

 

BEHAWIORYZM 

Zespół poglądów, których celem było wykorzystanie nauk 

przyrodniczych do badania ludzkiej psychiki, głównie 

odruchów. W naukach psychologicznych rozwinięto opis 

określający zależności między obiektywnymi  

i wymiernymi bodźcami i reakcjami. Oprócz istotnej roli w 

metodologii badań behawioryzm wprowadził wiele 

uproszczeń dotyczących mechanizmów działania 

człowieka. 
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J. Driscoll pragnął ująć precyzyjnie czym jest wiedza i usystematyzować priorytety w ten 

sposób definiując pojęcie uczenia się. Otóż w pewnych teoriach wiedza jest stanem, celem lub 

dążeniem, który można osiągnąć poprzez logiczne rozumowanie, wnioskowanie lub 

doświadczanie. Podstawowe założenie kognitywizmu, konstruktywizmu i behawioryzmu 

określa kształcenie się jako proces, który zachodzi w człowieku uczącym się. Jednakowoż 

brak w nim odniesień do sytuacji współczesnej, w której skuteczny proces uczenia się 

odbywa się za sprawą procesowania wiedzy poza jednostką uczącą się, za pośrednictwem 

czynników technologicznych. Nie należy też zapominać o czynnikach społecznościowych czy 

organizacyjnych. 

Na początku XXI w. uwypuklanie wagi funkcjonowania sieci stało się momentem 

przełomowym. Tradycyjne formy przekazu i TIK były traktowane na równi. W 2004 roku  

N. Calder opisał rozwijającą się sieć jako „twór wymagający przyjęcia nowych postaw”. 

Internet spowodował bowiem chaos informacyjny, zwłaszcza w odniesieniu do wiedzy,  

a świadomość nieładu zmusza 

użytkownika do uruchomienia 

dodatkowych aktywności  

i niepozostawania biernym. 

Obieg informacji znacznie 

przyspieszył. 

W owych czasach cyrkulacja 

wiedzy i informacji zachwiała 

podstawowymi zasadami 

funkcjonowania wiedzy.  

C. Gonzalez scharakteryzował 

ten stan jako półżywot wiedzy 

(half-life) dostrzegając jej zbyt 

dynamiczny rozwój oraz dezaktualizację. Badacze szybko wyciągnęli trafne wnioski – 

człowiek nie jest w stanie nadążyć za rozwojem wiedzy i konieczne jest wprowadzenie 

zmiany w postrzeganiu nauki oraz sformułowanie nowych zasad uczenia się. 
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Powyższe dążenia zaowocowały sformułowaniem założeń konektywizmu w 2004 roku.  

G. Siemens w swoich tezach utrzymywał, że każdy uczący się jest i badaczem,  

i konstruktorem wiedzy, i dzięki aktywności w sieci poznajemy ją. Główne wytyczne 

zakładają istnienie połączeń między węzłami sieci, co staje się synonimem uczenia się. 

Podkreślanie łączenia się z zasobami informacji wynika z konieczności przechowywania 

wiedzy poza samym uczącym się – znajduje się ona w zasobach poza nim. Taki stan 

uruchamia proces uczenia się.  

 

Konektywizm ujmuje przede wszystkim proces uczenia się w okresie dojrzałości, zwłaszcza 

popularny jest jako usankcjonowanie nauczania zdalnego. Jakkolwiek ważne jest ujęcie 

dyrektywy unijnej kształcenia się przez całe życie i próby podjęcia aktywizacji jednostek 

dojrzałych. 

 

I.2. Podstawowe założenia konektywizmu 

 

Konektywizm bardzo ożywił współczesną pedagogikę. Jest niezwykle przydatny zwłaszcza  

w edukacji online, ponieważ koncepcja klarowniej przybliża mechanizm e-learningu niż 

behawioryzm, kognitywizm i konstruktywizm Niewłaściwe jest jednak bezkrytyczne 

podejście do tego nurtu w nauczaniu, gdyż proces uczenia się może zostać spłaszczony  

i sprowadzony do bezmyślnego poszukiwania informacji. Owszem, dostęp do informacji jest 

istotny, ale umiejętność wykorzystania wiedzy jeszcze istotniejsza. 
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Powstające na przestrzeni lat teorie uczenia się zmieniały swój kształt i założenia dominując 

w różnych epokach. Konektywizm dynamicznie rozwinął się w erze cyfryzacji, stąd jego 

główne założenia to: 

 uczenie się i wiedza pozostają w zróżnicowaniu opinii, 

 uczenie się jest procesem łączenia się wyspecjalizowanych ośrodków albo źródeł 

informacji, 

 uczenie się może rezydować w nie-ludzkich urządzeniach, 

 zdolność, by wiedzieć więcej jest istotniejsza niż to, co jest obecnie znane, 

 wzmacnianie i utrzymywanie powiązań jest niezbędne do ułatwienia ciągłego 

uczenia się, 

 umiejętność widzenia powiązań między dziedzinami, ideami i koncepcjami jest 

podstawową umiejętnością, 

 ważność (precyzyjna, zaktualizowana wiedza) jest zamierzeniem wszystkich 

czynności uczenia się opartego na konektywizmie, 

 podejmowanie decyzji jest samo w sobie procesem uczenia się. 

 

Wybieranie tego, czego się uczyć i znaczenia przychodzących informacji jest widziane 

poprzez pryzmat zmieniającej się rzeczywistości. Podczas gdy istnieje dobra odpowiedź teraz, 

jutro może być ona zła na skutek przemian w obiegu informacyjnym mającym wpływ na 

decyzję. 
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I.2.1. Co różni konektywizm od tradycyjnych metod nauczania? 

 

W tradycyjnym nauczaniu przeważa metoda podająca, podczas gdy konektywizm stawia na 

kształcenie oparte na samodzielnym budowaniu i rozwijaniu wiedzy przez uczniów oraz 

rozwijaniu krytycznego myślenia. Uczeń dokonuje wyboru treści uczenia się i samodzielnie 

podejmuje decyzje. 

 

Uczenie – dzięki konektywizmowi – może przebiegać nie jak dotychczas w systemie 

klasowo-lekcyjnym, gdzie wszyscy uczą się tego samego jednocześnie, ale w dowolnym 

czasie i miejscu, tzw. metoda 3W: Whatever, Whenever, Wherever – „uczymy się robiąc 

cokolwiek, w każdej chwili, gdziekolwiek jesteśmy.” 

 

Tabela 1. Porównanie uczenia się tradycyjnego i konektywnego 

UCZENIE SIĘ TRADYCYJNE – 

MODEL DZISIEJSZY 

KONEKTYWNE UCZENIE SIĘ – 

MODEL JUTRA 

Zapamiętywanie faktów, dat, szczegółów Łączenie się z zasobami informacji 

Rozumienie procesów i zjawisk Gromadzenie wiedzy w urządzeniach 

Kształcenie pojęć Odnajdywanie (poszukiwanie) wiedzy 
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Z A P A M I Ę T A J! 

Tradycyjne priorytety poznawcze: co? jak?  

Priorytet konektywistyczny: 

przedsiębiorczość operacyjna: gdzie? 

Ćwiczenie umiejętności Tworzenie i utrzymywanie połączeń 

Rozwiązywanie różnych zadań 

przedmiotowych, teoretycznych  

i praktycznych 

Spostrzeganie związków między 

obszarami, ideami i konceptami 

Nabywanie osobistych doświadczeń Krytyczne myślenie 

Rozwiązywanie przykładowych testów Wybieranie treści uczenia się i samodzielne 

podejmowanie decyzji 

Źródło: https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1077-konektywizm-czyli-rewolucja-w-uczeniu-sie 

(2010) 

 

Konektywizm bazuje na stwierdzeniu, iż wiedza otaczająca człowieka jest zbyt rozległa, aby 

była możliwa do ogarnięcia. Człowiek może więc jedynie nauczyć się odnajdywać w sieci 

informacje dla niego istotne, umiejętnie selekcjonując je. W związku z powyższym priorytety 

poznawcze (kognitywne) skupiają się na pytaniu gdzie? (odnoszących się do miejsc,  

w których można szukać wiedzy), a nie jak w tradycyjnych modelach nauczania:  

co? (określających treść samą w sobie) oraz jak? (odnoszących się do sposobu budowania 

wiedzy). Najważniejsza umiejętność poznawcza może więc zostać określona jako 

przedsiębiorczość operacyjna. 
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W bardzo dużej mierze założenie konektywistyczne wynika z konieczności redefiniowania 

procesu uczenia się w dobie digitalizacji, która z kolei wyłoniła pojęcie nowoczesnego 

nauczania, które nie skupia się na dysseminacji wiedzy pojęciowej i deskryptywnej, lecz ma 

na celu aktywizację słuchacza w kontekście stymulowania jego kreatywności, kolaboracji 

oraz wniesienia istotnego wkładu własnego w konstruowanie wiedzy. 

 

I.2.2. Konektywizm jako kompletny i kompleksowy model nauczania 

 

Uczenie jest procesem łączenia informacji, które nie muszą znajdować się w naszym mózgu, 

a w urządzeniach zewnętrznych. Mając dostęp do sieci, mamy dostęp do informacji.  

W obecnych czasach korzystamy z sieci przy każdej możliwej okazji, eksplorując sieć 

chcemy zaspokoić własną ciekowość, w ten sposób pozyskujemy dane, drążymy je, 

ekstraktujemy. W ten sposób utrzymujemy 

chęć ciągłego łączenia się, a więc uczenia 

się. Założeniem konektywizmu jest 

poznanie, a więc zdobywanie nowych 

zasobów wiedzy oraz dzielenie się nimi. 

Wiedza jest tu utożsamiana z opiniami  

o doświadczeniu, emocjach, naszych 

przekonaniach, itp. Mamy więc motywację 

do dzielenia się własnymi odczuciami  

i doświadczeniem. 

 

Istotnym założeniem konektywizmu jest decyzyjność uczącego się. 

Podejmowanie decyzji jest powiązane z czasem i okolicznościami. 

Umiejętność rozpoznania i dostosowania się do zmiany w związku 

z zaistniałymi okolicznościami stanowi jedno z kluczowych zadań 

nauczania.  

Samo podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów jest już 

procesem kształcenia się, a także kształtowania i eksplorowania 

własnej osobowości.  
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Umiejętność wiązania, zestawiania, 

korelowania informacji 

 Zaspokojenie zwykłej, ludzkiej 

ciekawości prowadzącej do chęci 

łączenia się, a więc kształcenia się 

 Eksploracja wiedzy i dzielenie się  

nią jest identyfikowana jako opinia  

o doświadczeniu i emocjach 

 Wiedza jest oceniania na podstawie 

umiejętności selekcji i walidacji 

informacji 

Uczeń wybiera to, czego chce się uczyć i gdzie chce znaleźć odpowiedź będąc 

użytkownikiem sieci. Może uzyskać odpowiedź niezgodną z oczekiwaniami. Sam więc 

określa poziom satysfakcji z uzyskanej odpowiedzi oraz ocenia odpowiedniość kanału 

informacyjnego. Ma możliwość bieżącej oceny właściwości tego kanału i podejmuje decyzję 

czy powinien penetrować sieć głębiej. W ten sposób nabywa bądź wzmacnia umiejętność 

selekcjonowania i walidacji informacji. Na podstawie tej umiejętności ucznia oceniana jest 

wiedza, choć może stanowić jego dość uogólnioną opinię. Nie mniej jednak, wspomniana 

umiejętność ma charakter uniwersalny, związany z zainteresowaniami uczącego się, a także 

interdyscyplinarny, bowiem można ją umocować nie tylko w kontekście asymilacji języka 

obcego, ale w każdej innej dziedzinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konektywizm rozwijany jest od samego początku pod hasłem „teorii uczenia się w epoce 

cyfrowej”. Jego autorzy prowadzący działalność naukową na kanadyjskich uczelniach – 

George Siemens i Stephen Downes – zaproponowali nową koncepcję uczenia się analizując 

ograniczenia innych współczesnych teorii pedagogicznych, takich jak behawioryzm, 

kognitywizm czy konstruktywizm. Punktem wyjścia jest tu stwierdzenie faktu istotnego 

oddziaływania „wszędobylskiej” technologii na nasze życie, na sposób komunikowania się,  

a także na to, jak się uczymy. Według Donalda G. Perrina, wydawcy International Journal 
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of Instructional Technology and Distance Learning, teoria proponowana przez Siemensa  

i Downesa łączy ważne elementy wielu teorii uczenia się, struktury społeczne i narzędzia 

technologiczne tworząc bardzo silną podbudowę teoretyczną dla zrozumienia zasad uczenia 

się w epoce cyfrowej. 

Analizując podstawowe założenia tej teorii jednym z najważniejszych aspektów 

konektywizmu jest wykorzystanie sieci z jej różnymi węzłami (węzeł oznacza tu coś więcej 

niż zasób, źródło) i połączeniami jako centralnej metafory procesu uczenia się. Węzłem może 

być wszystko, co łączy się z innymi węzłami: informacja, dane, uczucia, obrazy, itp. Uczenie 

się jest procesem tworzenia połączeń pomiędzy różnymi węzłami i rozwijania sieci. Jak 

zastrzega Siemens, oczywiście nie wszystkie połączenia mają jednakową moc w uczeniu się  

i w rzeczywistości wiele z nich ma charakter luźny nie tworząc silnej wzajemnej korelacji. 

Siemens opisał swoją teorię w 2005 roku w dokumencie Connectivism: A Learning Theory 

for the Digital Age. Według niego uczenie się jest procesem, który nie do końca znajduje się 

pod kontrolą uczącego się czy nauczającego. Nie wszystko musimy mieć w głowie.  

 

Teoria konektywizmu zakłada, że decyzje podejmujemy na podstawie określonego zasobu 

informacji, który posiadamy, a ten jest zmienną otaczającej nas rzeczywistości. W trybie 

ciągłym pozyskujemy mniej lub bardziej świadomie nowe informacje, które mogą zmienić 

nasz punkt widzenia. Kluczową kompetencją jest rozróżnianie, co jest istotne, a co nie jest – 
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tu istotą jest selekcja posiadanych informacji. Równie ważne jest uświadomienie sobie,  

w którym momencie nowa informacja zmienia w sposób istotny fundament świeżo podjętej 

decyzji. Inaczej mówiąc „wiedzieć jak” (know-how) czy „wiedzieć co” (know-what) zostaje 

zastąpione przez „wiedzieć gdzie” (know-where), ponieważ to jest klucz prowadzący do 

poszukiwanego zasobu wiedzy. Staje się on meta-zasadą efektywnego uczenia się, równie 

ważną jak zasoby wiedzy, którą już posiadamy. 

Jak zauważa Downes, w tej koncepcji „nauczać oznacza proponować model  

i doświadczenia, uczyć się – praktykę i refleksję”. Siemens i Downes prowadzą od 2008 

roku kursy „Konektywizm i wiedza konektywna” wyjaśniające podstawy nowej teorii. Już  

w pierwszym kursie prowadzonym online wzięło udział ponad 2000 osób z całego świata, 

którzy wykorzystując nowe podejście zgłębiali tajniki teorii na platformie Moodle i Second 

Life. A to oznacza, że teoria cieszy się dużym uznaniem wśród edukatorów. 

 

I.2.3. Aktywności w procesie konektywistycznego uczenia się 

 

 

Chaos komunikacyjny wpływający na człowieka dokonującego wyboru prowadzi do 

zaistnienia efektu motyla. 
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Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_motyla; https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=494694 

 

Uczący się jest elementem sieci, elementem dużej zintegrowanej całości, na którą składają się 

osoby, organizacje, grupy, jednostki, całe systemy. Będąc umocowanym w sieci, jako 

elementarny komponent, uczący się dochodzi do poznania prawd, których poszukuje. W ten 

sposób łączy się z innymi jednostkami czy jakimikolwiek zespołami.  

Proces uczenia się zachodzi wówczas, kiedy uczący się podejmuje szereg aktywności, m.in.: 

 dyskusji,  

 dyskursów, 

 kursów, szkoleń, 

 udostępniania materiałów, 

 obecności na forach, blogach, 

 komunikacji bezpośredniej,  

 uczestnictwa w webinariach. 

Efekt motyla (ang. butterfly effect) – anegdotyczne przedstawienie chaosu 

deterministycznego. W tytułowej anegdocie trzepot skrzydeł motyla,  

np. w Ohio, może po trzech dniach spowodować w Teksasie burzę 

piaskową. Przykładami efektu motyla są zjawiska meteorologiczne. Sytuacja 

podkreśla zależność pomiędzy czynnikami początkowymi a efektami oraz 

wiąże się z umiejętnością stawiania diagnozy. 
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Efektywność uczenia się określona jest jako dotarcie do najbardziej aktualnego  

i wyczerpującego zasobu informacji z punktu widzenia poszukującego przy wykorzystaniu 

optymalnych środków, nakładów czasu oraz stosunkowo małego wysiłku. G. Siemens 

rozróżnia poznawane informacje jako kontrolowane, formalnie uzasadnione oraz nieformalne 

(przypadkowe, marginalne).  

Nauczanie według koncepcji konektywizmu oznacza przede wszystkim swobodne 

wyzwolenie osądów uczniów w odniesieniu do danego tematu, problemu, zagadnienia. 

Opinie uczniów nierzadko są niewyzwolone z obawy o publiczną kompromitację  

w przypadku ich odmienności i nadmiernej rozbieżności. Nauczyciel jako przewodnik  

i instruktor sugeruje pewne rozwiązania – model i doświadczenia, by uczeń mógł odwołać się 

do opinii innych uczestników sieci, co ma z założenia przyczynić się do zdobycia praktyki  

i skłonienia do refleksji. Według założeń konektywistycznych sama wymiana poglądów  

i opinii pozwala użytkownikom sieci na uczestnictwo w procesie cyrkulacji i kreowania 

wiedzy. 

 

 

JAK WYZWOLIĆ OPINIE UCZNIÓW? 

fundamentalne wartości, czyli odmienność, tolerancja, akceptacja 

Nauczyciel powinien wspomóc ucznia w budowaniu własnej tożsamości w dialogu z innymi 

przy poszanowaniu inności w zróżnicowanej kulturowo czy osobowościowo wspólnocie. Od 

tego podejścia zależy niejednokrotnie przyszłość młodego, kształtującego swoją osobowość 

człowieka. My – dorośli – odgrywamy więc tutaj kluczową rolę.  

Rodzą się także pytania o to, w jakim stopniu szkoła powinna otworzyć się na wychowanie ku 

akceptacji, gdy ciągle pogłębiają się odmienności (wieku, płci, przynależności narodowej  

i etnicznej, poziomu sprawności i zdrowia, orientacji seksualnej). W jakiej mierze szkoła, 

która przecież pełni także funkcję wychowawczą, powinna skłonić młodych ludzi do 

autorefleksji i rozumienia szeroko pojętej inności? W jaki sposób młody człowiek powinien 

rozumieć cele i działania własne oraz tych Innych?  
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Każdy z nas jest w pewnym sensie inny i powinien też rozumieć i dostrzegać tę odmienność 

w samym sobie oraz stymulować potrzeby poznawcze i emocjonalne (zdziwienia, 

odkrywania, dialogu, negocjacji, wymiany wartości i tolerancji) w sytuacji nieoczekiwanych 

przemian w relacjach międzyludzkich, często prowadzących do konfliktów 

uniemożliwiających łagodny dialog.  

Z pedagogicznego punktu widzenia celem pierwszorzędnym jest 

kształcenie szacunku dla inności. Warunkiem jest traktowanie jej 

jako cechy pozytywnej, ponieważ zarówno inność z natury 

(etniczna), jak też inność z wyboru (kulturowa) czy z konieczności 

(np. kalectwo, niepełnosprawność, choroba) tworzą bogaty 

wachlarz różnorodności, a przecież nie czynią człowieka z natury 

złym.  

Chodzi tu o Prawo do Odrębności – a to już jest kwestia kulturowa i wymaga konstruowania 

wiedzy o Innym (Bauman 2008; Godlewski, Kolankiewicz, Mencwel, Pęczak 2001; 

Maffesoli 2008; Castells 2008; Urry 2009; Beck, Giddens, Lash 2009; Olcoń-Kubicka 2009; 

Elliott 2011). 

Wychowanie do poszanowania odmienności należałoby rozpocząć jak najwcześniej, 

ponieważ kreowanie tożsamości nie jest rezultatem natychmiastowej czynności poznawczej, 

ale pojawia się w procesie twórczego wysiłku łagodzenia napięć i sprzeczności między 

elementami stałymi, odziedziczonymi, wynikającymi z zakotwiczenia społecznego w rodzinie 

i w społeczności lokalnej, a elementami zmiennymi, nabywanymi, wynikającymi z interakcji  

i doświadczeń uczestnictwa w kulturze i strukturach społecznych (Nikitorowicz 2005; 

Nowak-Dziemianowicz 2012). 

 

Następną kwestią, którą należy rozważyć jest otwartość związana z zaciekawieniem: On, jako 

Inny, może mi zaoferować coś, czego nie wiem, pokazać coś, czego nie znam. Tu ma swoje 
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zastosowanie zasada wzajemności: Co Ja mogę mu zaoferować, zaproponować, pokazać, 

czym zainteresować, co mi „da” zrozumienie jego Inności, w jaki sposób wzbogaci to moje 

postawy, wartości czy osobowość? Ilustrując uczniom w ten sposób Inność  

i prawdopodobieństwo wniesienia przez nich wkładu w czyjś zasób wiedzy czy doświadczeń, 

rozwinięcia wachlarza emocji, odczuć czy osądów poszerzamy ich horyzonty myślowe, 

rozwijamy ich mentalnie i osobowościowo, ale najważniejszym jest uświadomić im te 

korzyści we wspólnocie rówieśniczej. 

Dostrzegajmy potrzeby innych, wspierajmy ich i angażujmy się  

w sprawy wspólnoty. Nieuniknione rozbieżności i napięcia nie 

mogą warunkować naszych trwale negatywnych postaw, wartości 

i sztywnych zachowań. Konflikty trzeba rozwiązywać poprzez 

dialog, otwartą komunikację i osiąganie kompromisów. 

Tak ujmowane wychowanie pedagogiczne do poszanowania inności we wspólnocie wydaje 

się niezbędnym fundamentem do kształtowania postawy współpracy, solidarności i otwartości 

naszych uczniów, którzy są przecież naszą nadzieją. Jeśli takie podejście edukatora-doradcy, 

edukatora-instruktora, edukatora-uczestnika włączymy w repertuar pedagogicznych wpływów 

zdecydowanie łatwiej będzie wdrożyć w nasz proces nauczania założenia konektywistyczne. 

 

I.2.4. Czy ta koncepcja nauczania jest szeroko wykorzystywana w Polsce? 

 

Konektywizm w Polsce jest koncepcją, którą powinno się zakorzeniać i utrwalać, ponieważ 

jest ona odpowiedzią na ogrom deficytów kompetencyjnych, z jakimi zmierzają się polscy 

uczniowie w dobie dzisiejszej edukacji. Edukacyjna reforma z pewnością nie ułatwia sprawy. 

Wdrażanie elementarnych przesłanek tej teorii pomogłoby przybliżyć młodym, otwartym 

ludziom, jak ważna jest umiejętność uczenia się, krytycznego myślenia i podejmowania 

decyzji, a nie sam wynik, czyli wiedza zdobyta czy choćby jej ewaluacja. Niestety, w Polsce 

cały czas młodzi ludzie kierunkowani są na wyniki oraz suche statystyki, a wciąż brakuje 

samoświadomości rozwoju w tym złożonym procesie, jakim jest proces uczenia i nabywania 
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wiedzy. Rozwój to także nabywanie doświadczenia, a o tym w szkolnych ławkach niewiele 

się mówi.  

Koncepcja konektywizmu w dużej mierze rozwinęła się w 2004 roku. Wtedy Polacy zetknęli 

się z nią po raz pierwszy, jednak nie została wdrożona do polskiego systemu edukacji. Polska 

literatura w tej materii jest też obszarem niewyczerpanym, w przeciwieństwie do Kanady, 

Wielkiej Brytanii czy USA. W Polsce pojawiają się jedynie tłumaczenia z periodyków  

i literatura rozproszona. Brak zunifikowanej publikacji nie sprzyja propagowaniu tej teorii. 

Koncepcję zauważyły polskie autorytety naukowe. M. M. Sysło i E. Musiał jedynie 

przytaczają założenia naznaczając konieczność głębokich zmian w polskiej edukacji 

związanych z rewolucyjnym rozwojem nowoczesnych technologii. Ze względu na fakt, że 

założenia jako idea pedagogiczna raczej podlegają jedynie dyskusji społecznej, sucha 

prezentacja założeń została poddana krytykom ”wytykającym” metodologiczne 

niedociągnięcia.  

Polska historia konektywizmu rozróżnia podejście dwojakie: 

Z jednej strony z oczywistych względów naukowych podkreśla się rolę technologii 

informacyjnych oraz filozoficzno-wizjonerski wymiar idei badający relacje między 

poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością, a ze względu na status wizji nieudowodnionej, 

choć intuicyjnie dającej się zweryfikować, ale jednak na ten moment mówiącej jedynie  

o sposobie myślenia, inspiracji czy koncepcji, jednocześnie czekając na wyniki badań  

G. Siemensa.  

Z drugiej zaś konektywizm bywa fałszywie utożsamiany z jakąkolwiek aktywnością 

uczącego się w Internecie lub wykorzystaniem TIK. 

Można stwierdzić, że jako pierwsza konektywizm w praktyce wykorzystuje platforma 

supermemo.net, która udostępnia edytor kursów – uczeń sam kształtuje i upowszechnia swoją 

aktualną wiedzę na każdym etapie edukacyjnym. Nauczyciel motywuje i zachęca do 

aktywności ucznia, na skutek czego uczeń poszerza nieustannie wiedzę, a także aktualizuje ją 

poprzez eksplorację sieci i kreowanie kolejnego materiału edukacyjnego. Następnie uczeń 

udostępnia materiał na platformie w postaci kursów bazujących na pierwotnych założeniach 
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SuperMemo. Stworzony i udostępniony materiał zgodnie z założeniami konektywistycznymi 

dostępny jest w sieci.  

Należy pamiętać, że wiedza opublikowana na platformie wyznacza aktualny stan jej autora. 

Dalszy kształt kursu zależy już tylko od kreacji i jego wyobraźni. Aby w pełni zastosować 

założenia konektywizmu brakuje tu nieograniczonej dostępności tych materiałów  

i możliwości ich aktualizacji przez innych użytkowników. Każdy, kto posiada stosowną 

wiedzę i doświadczenie oraz chciałby je udostępnić powinien móc utworzyć materiał 

włączający aktualną wiedzę i doświadczenia różnych uczestników procesu kształcenia 

ustawicznego, w ten sposób dla pewnych społeczności stając się ekspertami w wybranych 

ramach edukacyjnych, naukowych, branżowych. Dostępność komentarzy przy każdym kursie 

rekompensuje jednak ten deficyt, a uczestnicy mają możliwość współdzielenia wiedzy  

w sposób otwarty. 

Jeden z twórców teorii, G. Siemens, udostępnia na bieżąco aktualizowane materiały w formie 

prezentacji generowanych na potrzeby różnych konferencji międzynarodowych. Niestety, 

dotychczas nie zostały one przetłumaczone na język polski, ale środowisko lingwistów ma 

dostęp do tej bazy w wersji oryginalnej dostępnej pod adresem 

http://www.slideshare.net/gsiemens. W bazie znajduje się wyczerpująca informacja dotycząca 

aktualnych sugestii, poglądów i trendów pedagogicznych związanych z ideą Siemensa. 
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II. Konektywizm jako metoda uczenia się w epoce cyfrowej 

 

 

 

 

 

Zrozumienie podejścia konektywistycznego w nauce języków obcych wymaga 

umiejscowienia go w kontekście społeczno-kulturalnym, który to stał się inspiracją do 

poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie dydaktyki uczenia się i nauczania 

podyktowanych właśnie wymogami cyfrowej rzeczywistości, którą uczący się i nauczający 

zastali w XXI wieku. Konektywizm jest próbą odpowiedzi na nowe podejście do nauczania  

w dobie cyfrowej, zatem warto prześledzić, co dokładnie oznacza wiek cyfrowy i dlaczego 

stawia on przed kształceniem nowe wyzwania dydaktyczne. 

 

II.1. 4 Rewolucje informacyjne 

 

XXI wiek jest często określany mianem Wieku Informacji, Wieku Komputerów, Wieku 

Cyfrowego czy też Wieku Nowych Mediów
11

. Określenia te odzwierciedlają zmiany, jakie 

zaszły w ciągu ostatnich dekad związane z rozpowszechnieniem technologii, a szczególnie 

Internetu. Na niespotykaną dotąd skalę rośnie ilość informacji, sposób ich przetwarzania  

i analizy oraz komfort dostępu do nich w miejscu i czasie dopasowanym do preferencji  

                                                           
11

 https://www.igi-global.com/dictionary/digital-age/7562 (05.05.2019) 
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i możliwości użytkownika. Ta wyjątkowa rzeczywistość powinna zostać ujęta też w formach  

i metodach kształcenia tak, aby odpowiadało wymogom stawianym przez wiek cyfrowy  

i szukało jak najefektywniejszych sposobów ich osiągnięcia. 

Zanim jednak zapoznamy się z charakterystyką wieku cyfrowego warto prześledzić ewolucję 

sposobu tworzenia, przechowywania i rozpowszechniania informacji na przestrzeni wieków 

oraz jej wpływ na aspekty społeczno-kulturowe. 

Davidson (2014) wyróżnia CZTERY WIELKIE EPOKI INFORMACYJNE, które 

wyznaczyły rewolucyjne kierunki tworzenia i dzielenia się informacjami przez ludzi. 

Pierwsza z nich rozpoczęła się wraz z początkiem pisma, najpierw utrwalonego w formie 

rysunków, a następnie funkcjonującego już jako system znaków, na przykład w postaci pisma 

klinowego czy egipskich hieroglifów. Pierwsze spisywane informacje miały często charakter 

handlowy i umieszczane były na glinianych tabliczkach.  

 

Mimo niepodważalnych korzyści, jakie dawała możliwość zapisywania słowa mówionego, 

pismo nie zostało jednogłośnie entuzjastycznie przyjęte przez ówczesne pokolenia. I tak, na 

przykład Sokrates uważał, że pismo ma negatywny wpływ na pamięć i niszczy dialog 

pomiędzy ludźmi, ponieważ nie pozwala na zaangażowanie się w bezpośrednią rozmowę  

z drugą osobą (Davidson, 2014). Należy też pamiętać, że posługiwanie się pismem oraz sama 

sztuka pisania były umiejętnościami bardzo elitarnymi, wywodzącymi się z warstw 

rządzących i kapłańskich oraz darzonymi ogromnym poważaniem i szacunkiem. 

Kolejnym istotnym wydarzeniem, które zmieniło podejście do tworzenia informacji i jej 

przekazu było wynalezienie druku, które w VIII-IX wieku miało już miejsce w Chinach, a do 

Europy dotarło w wieku XV wraz z wynalazkiem Jana Guttenberga. Dzięki możliwości 

zastąpienia ręcznego przepisywania książek drukiem (prasa drukarska), zapisane treści 
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zostały udostępnione gronu znacznie szerszemu niż dotychczas, tym samym wynalazek druku 

przyczynił się do usprawnienia obiegu informacji, silniejszego oddziaływania słowa pisanego 

na postęp cywilizacji i przemian społecznych. Dostępność słowa drukowanego wpłynęła też 

na wzrost liczby ludzi uczących się pisać i czytać. 

Kolejne rozszerzenie dostępu do informacji na bardzo szeroką skalę miało miejsce w okresie 

trzeciej rewolucji informacyjnej, która według Davidson (2014) rozpoczęła się w XIX wieku 

wraz z wprowadzeniem druku na masową skalę. Znacznie tańszy i przez to o wiele 

powszechniejszy dostęp do książek, a szczególnie popularnych w owych czasach powieści 

czy nawet pojedynczych stron wydrukowanego tekstu (tzw. penny prints) wspominających 

bądź opisujących ważne wydarzenia, był źródłem zmartwień wielu uczonych, którzy wyrażali 

przekonanie, że tak nieograniczony, niedostatecznie kontrolowany dostęp do informacji 

stanowi zagrożenie dla moralności czytelników i może być szczególnie szkodliwy dla 

młodzieży (stąd też wiele publikacji wzywających rodziców do zakazywania czytania,  

np. popularnych powieści) (ibid.). 

 

Metoda ta funkcjonowała przez ponad pięć stuleci aż do najnowszego technologicznego 

przełomu w przekazie informacji, który to zapoczątkował tzw. EPOKĘ CYFROWĄ. 

Davidson (2014) przyjmuje rok 1993 za nieformalny początek tej epoki, kiedy to po raz 

pierwszy opublikowana została jedna z pierwszych przeglądarek internetowych 

zapewniających dostęp do sieci WWW – przeglądarka Mosaic stworzona na uniwersytecie 

w Illinois (Rys. 1). 
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Rysunek 1. Wygląd przeglądarki Mosaic 

 

Źródło: https://www.vintageisthenewold.com/mosaic-browser-turns-25/ 

 

Mosaic była nie tylko relatywnie prosta w obsłudze, ale także udostępniona została 

szerokiemu gronu zwykłych użytkowników. To właśnie Mosaic uważany jest za 

przeglądarkę, która doprowadziła do internetowego boom‟u w latach 90-tych XX wieku, 

który to okazał się początkiem fascynacji szybkim dostępem do informacji z jakiegokolwiek 

miejsca i w jakimkolwiek czasie. W efekcie rozwoju nowych technologii pojawiły się nowe 

nośniki informacji i komunikacji niepapierowych (m.in. hipertekst, CD, sieć komputerowa 

lokalna i rozległa) oraz komunikowanie się przez pocztę elektroniczną czy formy zdalnego 

przekazu i porozumiewania się (np. połączenie telefonii komórkowej z Internetem, etc.). 

Biorąc pod uwagę powyższe rewolucje w rozwoju środków 

przekazu informacji można też zauważyć, że tak jak poprzednie 

przełomowe epoki, tak i wiek cyfrowy jest przedmiotem żywych 

dyskusji na temat korzyści, ale również szkód, które za sobą 

pociąga.  
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Jednym wspólnym mianownikiem wszystkich obaw związanych z wprowadzeniem nowych 

środków przekazu informacji jest strach, że nowa technologia doprowadzi do destrukcji 

dotychczasowych osiągnięć z poprzedniej epoki. Stąd też zasadne wydaje się stwierdzenie,  

że rolą obecnych systemów kształcenia jest pokazanie zarówno doświadczeń poprzednich 

pokoleń, jak i przygotowanie obecnych pokoleń do funkcjonowania w warunkach nowych 

środków przekazu informacji. Kształcenie, w tym kształcenie językowe, z jednej strony 

powinno korzystać z wypracowanych i sprawdzonych metod i technik, a z drugiej powinno 

uwzględniać zmienną naturę otaczającej uczniów rzeczywistości tak, aby uczniowi mieli 

poczucie, że wiedza dostępna w klasie może zostać praktycznie wykorzystana w odpowiedzi 

na ich realne potrzeby i cele. 

 

II.2. Charakterystyka wieku cyfrowego 

 

Podejście konektywistyczne wywodzi się z potrzeby odnalezienia stylu uczenia się  

w rzeczywistości opartej na technologii informacyjnej. Niezaprzeczalnie obecnie technologia 

jest stałym elementem życia człowieka, szczególnie jeśli chodzi o kraje rozwinięte, ale także  

i rozwijające się. Dane z kwietnia 2019 roku pokazują, że 4,4 miliarda ludzi na świecie jest 

aktywnymi użytkownikami Internetu, co stanowi 58% globalnej populacji
12

. Jeśli chodzi  

o odsetek użytkowników internetowych w stosunku do całej populacji to zdecydowanie jest 

on największy w Ameryce Północnej (89,4%), a następnie w Europie (86,8%) oraz Australii 

(68,4%)
13

.  

Mimo, że te wartości są najwyższe w krajach rozwiniętych to jednak patrząc na tempo 

wzrostu użytkowników w Azji czy Afryce przez ostatnie 20 lat – odpowiednio 1822%  

i 10815%
14

 – widzimy, że technologia zaczyna ulegać procesowi normalizacji – staje się 

oczywistym elementem rzeczywistości w życiu prywatnym, zawodowym, jak i społecznym. 

Skala powszechności technologii widoczna jest szczególnie wtedy, gdy zestawimy liczbę 

aktywnych dziennych użytkowników najpopularniejszych serwisów internetowych  

                                                           
12

 Statista; https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/ (05.05.2019) 
13

 Internet World Statistics; https://www.internetworldstats.com/stats.htm (06.05.2019) 
14

 Internet World Statistics; https://www.internetworldstats.com/stats.htm (06.05.2019) 
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z populacją najbardziej zaludnionych krajów. Dane z 2016 roku (Rys. 2) pokazują, że 

Facebook, gdyby był państwem, byłby największym krajem pod względem liczby ludności na 

świecie. 

 

Rysunek 2. Liczba miesięcznych aktywnych użytkowników serwisów społecznościowych 

a wielkość populacji wybranych krajów 

 

Źródło: https://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-3946916/VISUAL-EDIT-Facebook-

country.html 

 

Normalizację technologii można też zauważyć śledząc zachowania najmłodszych generacji 

(Rys. 3). Już Pokolenie Y, tzw. Millenialsi, zostali określeni mianem cyfrowych tubylców  

(z ang. digital natives), którzy to urodzili się w czasach powszechnego stosowania 

technologii, przez co uważają Internet za zwyczajny element otaczającego ich świata. 
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Rysunek 3. Podział na generacje 

 

Źródło: https://wynagrodzenia.pl/artykul/millenialsi-pokolenie-z-wyzwanie-czy-mit 

 

Najmłodsze pokolenie – Generacja Z – przyszło na świat w epoce technologii mobilnej, 

technologii opartej na urządzeniach do noszenia (tzw. wearable technology), aplikacji, video 

rozmów, wirtualnej rzeczywistości oraz niespotykanej nigdy wcześniej ekspansji mediów 

społecznościowych. To pokolenie już na wczesnym etapie życia jest posiadaczem swojego 

własnego urządzenia mobilnego, swobodnie obraca się w świecie aplikacji, gier online, 

serwisów typu Netflix czy Spotify, mediów społecznościowych, takich jak Instagram, 

Snapchat czy Facebook, jak również oczekuje wszechobecnego dostępu do Internetu (Jenkins, 

2019). Reprezentanci Generacji Z korzystają z graficznych wizualizacji informacji 

(infografiki) czy materiałów video oraz budują w sieci relacje z innymi użytkownikami 

integrując doświadczenia ze świata offline i online. 

 

Poprzedni typ sieci – sieć 1.0 – charakteryzował się jednokierunkowym modelem 

komunikacji, a zarządzanie treściami należało przede wszystkim do twórców komunikatów 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i dostępy. Odbiorca, uprawniony jedynie do 

odczytywania treści, zajmował typowo bierną postawę, podobnie jak w tradycyjnych 

mediach, takich jak prasa, radio i telewizja (Sarowski, 2017). 
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W drugiej generacji Internetu, której początek przypada na pierwsze lata 2000-ne nastąpiło 

przekierowanie skoncentrowania z podania gotowych treści na treści tworzone lub swobodnie 

udostępniane przez użytkowników, łatwość użytkowania, kulturę partycypacyjną oraz 

interoperacyjność (rozumianą jako zgodną współpracę produktów z innymi produktami bądź 

usługami). Powstał cały wachlarz narzędzi wspierających twórczość użytkowników, takich 

jak możliwość publikowania wiadomości na portalach społecznościowych, udzielanie się na 

forach, prowadzenie blogów czy vlogów, tworzenie własnych stron internetowych, podcastów 

czy aplikacji. Dzięki tych rozwiązaniom Internet 2.0 stał się siecią łączącą nie strony 

internetowe, ale ludzi. Kotuła, powołując się na słowa Paula Millera, zauważa, że „Web 1.0 

prowadził ludzi do informacji, a Web 2.0 prowadzi informację do ludzi” (Kotuła, 

2007) (Rys. 4). 

 

Rysunek 4. Różnica pomiędzy przepływem treści w sieci 1.0 a w sieci 2.0 

 

Źródło: https://www.intenseclick.com/web-2-0-works-and-advantages/ 

 

Ciekawe zestawienie odnośnie trendów charakterystycznych dla sieci 2.0 i ich praktycznego 

przełożenia na narzędzia technologiczne służące do kształcenia (zarówno samokształcenia, 

jak i formach zorganizowanych) oferuje Witek (2016) (Tab. 2), które zawiera cechy takie jak: 

orientacja na uczestnictwo i współpracę, zachęcanie do tworzenia, otwartość zasobów  
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i repozytoriów wiedzy, korzystanie z chmur obliczeniowych (z ang. cloud computing) oraz 

mobilny dostęp. 

 

Tabela 2. Trendy Web 2.0 i przykłady narzędzi 

TREND WEB 2.0 PRZYKŁAD NARZĘDZI  

uczestnictwo aplikacje: quizlet, wiziq 

współpraca 
narzędzia typu: wiki, videokonferencje, video chat, padlet, 

reviewbasics.com 

tworzenie 
blogi, publikacja zdjęć, infografik, clipów;  

prezi.com, mind42.com 

otwartość otwarte zasoby: LibreOffice, Linux, Moodle, Audacity 

cloud computing Google dysk, Microsoft Office Online 

mobilość Quizlet, Skype 

Źródło: Witek 2016 
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II.3. Nowa przestrzeń edukacyjna 

 

To właśnie ta zmiana w przepływie treści i nowe możliwości z niej wynikające przyczyniły 

się do wzrostu obszaru aktywności nieformalnej, sieciowej i technologicznej także w zakresie 

nauczania i uczenia się. Nowa przestrzeń edukacyjna z jednej strony kieruje się dorobkiem 

dotychczasowych metod pedagogicznych, a z drugiej wkomponowuje rzeczywistość cyfrową 

za zadanie przyjmując wykształcenie uczniów funkcjonujących w realiach wymogów 

stawianych przez wiek cyfrowy. 

 

Obserwując zachodzące przemiany badacze i praktycy ze świata edukacji, nauki, biznesu czy 

agencji rządowych stworzyli listę kluczowych kompetencji i umiejętności XXI wieku  

(Rys. 5), które powinny być uwzględnione w każdym typie i formie edukacji na różnym 

poziomie kształcenia i w różnych kontekstach uczenia i nauczania. 

 

 

 

 

 



Rozdział III. Fenomen sieci, czyli podejście konektywistyczne 

 

 
198 

Rysunek 5. Umiejętności XXI wieku 

 

Źródło: Witek 2016 

 

Wśród powyższych znajdują się między innymi kompetencje szczególnie istotne z punktu 

widzenia konektywizmu
15

: 

 współpraca – w grupie o zmiennym składzie, w celu efektywnego osiągnięcia 

założonych celów, z wykorzystaniem umiejętności pracy zespołowej, osiągania 

kompromisu, elastyczności, poszanowania i odpowiedzialności za własne i grupowe 

działania, 

 efektywne komunikowanie się – zarówno w mowie, jak i na piśmie, z umiejętnym 

wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

 pozyskiwanie i zarządzanie informacją – zdobywanie, selekcja, ocena informacji pod 

kątem przydatności do danego zadania, przy poszanowaniu zasad prawnych, 

                                                           
15

 opracowanie własne na podstawie: http://www.edunews.pl/images/pdf/umiejetnoscixxi_pl.pdf (27.04.2019) 
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 zrozumienie mediów – korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej  

w celu zdobycia, tworzenia, udostępniania informacji oraz budowania swojego 

osobistego profilu w sieci, przy zachowaniu obowiązujących norm etycznych  

i prawnych. 

 

Nowa rzeczywistość edukacyjna skłoniła niektórych badaczy do zakwestionowania 

tradycyjnych teorii pedagogicznych, takich jak behawioryzm, kognitywizm czy 

konstruktywizm, jako niedostatecznie uwzględniających nowe kanały dostępu i nowe formy 

przetwarzania wiedzy (Fankanowski, 2017).  

W nowej teorii zmieniła się też rola nauczyciela. Nie jest on już 

postrzegany jako jedyne źródło wiedzy bądź niedościgniony 

autorytet, ale współpracuje z uczniami kształtując środowisko 

sprzyjające uczeniu się w wieku cyfrowym, inspiruje, motywuje, 

zachęca do kształtowania kompetencji i umiejętności XXI wieku,  

a ponadto jest świadomy roli takich aspektów, jak emocje czy 

neuroplastyczność oraz ich wagi w nowoczesnym podejściu do 

edukacji.  

Stolinska, 2017 

„Nauczyciel 2.0” akceptuje dynamikę zachodzących zmian i tym samym rozumie potrzebę 

nieustannej aktualizacji, transformacji i wzbogacania wiedzy oraz strategii jej pozyskiwania. 

Potrafi też funkcjonować zarówno w strefie realnej, jak i wirtualnej przestrzeni edukacyjnej 

dostrzegając i umiejętnie sterując procesami „cyfrowego uczenia się”. Nauczyciel epoki 

cyfrowej pomaga uczniom przejść od faz najbardziej podstawowych według piramidy 

cyfrowego uczenia się Wheeler’a (Rys. 6) – bycia biernymi obserwatorami sieci czy 

udostępnianych treści, poprzez procesy bardziej wymagające, takie jak tworzenie, 

wymyślanie nowej treści czy wreszcie eksplorację danych. 
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Rysunek 6. Piramida cyfrowego uczenia się Wheeler’a 

 

Źródło: Wheeler 2013 

 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty można zauważyć, że profesjonaliści zajmujący się 

szeroko rozumianym kształceniem powinni posiadać wiedzę o konkretnych narzędziach, 

które umożliwiają aplikację podejścia konektywistycznego w ich nauczaniu. Kilka z nich 

zostanie przedstawionych poniżej. 
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II.4. Nowe trendy w nauczaniu 

 

II.4.1. Nauczanie online – nauczanie nowoczesne 

 

Komputery, odtwarzacze mp3, DVD, radio, telewizja i Internet wykorzystywane do przekazu 

różnego typu informacji zawierającej tekst, grafikę, dźwięk czy obraz wideo mogą  

w znacznym stopniu wspomóc uczniów na każdym poziomie edukacji. Zastosowanie tych 

urządzeń i technologii w szkołach wpływa na zmianę procesu nauczania. Umiejętne 

wykorzystanie ICT (technologii informacyjno-telekomunikacyjnych) pozwala na zmianę 

dotychczasowej koncepcji prowadzenia zajęć szkolnych, a co za tym idzie zmianę ich jakości. 

To w dzisiejszych czasach proces nieunikniony. 

Nauczyciel najczęściej preferuje więc podawanie materiału polisensorycznie, tzn. wzrokowo, 

słuchowo, ruchowo, gdyż każdy człowiek różni się preferencjami sensorycznymi. Pożądane 

jest kreatywne nauczanie przy aktywizowaniu obu półkul mózgowych uczniów – łączenie 

słowa, faktów z emocjami, kolorami i muzyką, wykorzystywanie wyobraźni.  

 

Zajęcia powinny być zaprojektowane tak, aby wykorzystać możliwie jak najszerszą gamę 

inteligencji pod postacią zróżnicowanych sensorycznie ćwiczeń, ażeby przekonać słuchaczy 

do innych, efektywnych metod stymulujących różnorakie płaszczyzny w mózgu 
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ułatwiających przyswajanie nowej wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, 

a nie pozostawać przy utartych i nudnych bodźcach, które nie są na ten moment już 

optymalnie efektywne, a są jedynie wykorzystywane przez ucznia z racji intelektualnej strefy 

komfortu, przekonań, w pewnym sensie sprawdzalności. Nauczyciel powinien dbać 

nieustannie o atrakcyjność zajęć uzasadniając swoje intencje zoptymalizowaniem procesu 

uczenia się i zapamiętywania informacji, a także uniknięcia motywacyjnego okresu zastoju 

czy nawet spadku zapału, wytrwałości i gorliwości. 

Na lekcjach języka obcego nauczyciel dąży do zrealizowania celów nauczania 

multimedialnego na dwóch płaszczyznach: pedagogicznej i językowej.  

NA PŁASZCZYŹNIE PEDAGOGICZNEJ MA MIEJSCE: 

 indywidualizowanie uczenia się, wspieranie autonomii ucznia – gotowość do 

przejęcia odpowiedzialności za własna naukę w celu sprostania własnym potrzebom, 

wynikiem czego jest chęć i zdolność do działania niezależnie lub we współpracy  

z innymi, 

 zachęcenie uczniów do korzystania z Otwartych Zasobów Edukacyjnych  

(ang. Open Educational Resources, OER) – materiałów dostępnych w Internecie 

wraz z możliwością ich dalszego wykorzystania (przy zalecanym wykorzystaniu tzw. 

wolnych licencji), co uczy umiejętności wyszukiwania, oceniania, interpretacji 

określonych treści oraz uświadamia potrzebę i zalety dzielenia się wiedzą, 

 zmiana stosunku emocjonalno-motywacyjnego do procesu uczenia się – związana  

z dostępem do nowoczesnych źródeł wiedzy, zerwanie z przewagą słowa mówionego 

i druku na korzyść występowania wielu „języków” i aktywizowaniem ucznia przy 

pomocy multimediów. 

 

NA PŁASZCZYŹNIE JĘZYKOWEJ ODBYWA SIĘ: 

 symultaniczne rozwijanie poszczególnych sprawności językowych, 
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 doskonalenie, szczególnie zaniedbywanej w nauczaniu gimnazjalnym  

i ponadgimnazjalnym, sprawności, jaką jest rozumienie ze słuchu, 

 korekta wymowy, 

 przeniesienie treści realioznawczych na grunt zajęć szkolnych, 

 przekazywanie informacji gramatycznych, wzbogacanie zasobów leksykalnych  

i stosowanie tego w praktyce, 

 kontrola kompetencji językowych (weryfikacja wiedzy jako czynnik 

motywacyjny/pedagogiczny), 

 analiza poziomu przygotowania i osiągnięć uczących się. 

 

Cele te z powodzeniem uda się osiągnąć poprzez umiejętne stosowanie poniższych metod 

pracy nauczania multimedialnego na zajęciach języka obcego. 

 

II.4.2. Samodzielne tempo nauki (ang. self-paced training)/

 samokształcenie (ang. self-directed learning) 

 

Współczesne podejście do nauczania mając na 

względzie efektywność i optymalizację procesu 

uczenia się skłania do sięgania do 

innowacyjnych, intuicyjnych form, ale  

i budowania pozytywnych doświadczeń 

uczestników tego procesu. Poza formami  

                          Źródło: talentlms.com     przekazywania wiedzy i praktykowania nowych 

umiejętności zwracamy uwagę na sposób ich udostępniania, dzielenia się nimi. 
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Jak wskazuje sama nazwa podstawowym założeniem self-paced trainingu jest adaptacja 

procesu nauczania do indywidualnych możliwości przyswajania wiedzy przez danego 

uczestnika. Podczas gdy w tradycyjnych formach tempo nadaje lektor/edukator/nauczyciel, 

szkolenia typu self-paced rządzą się innymi prawami – kurs zakłada nawet absencję osoby 

nadzorującej.  

Mając na uwadze komfort uczestnika, który sam decyduje kiedy  

i gdzie się uczyć, self-paced training pozwala w pełni dostosować 

proces nauczania do własnych preferencji i możliwości. 

Istotnym czynnikiem jest tutaj również większa swoboda danej 

osoby w zarządzaniu czasem, w którym może i chce przyswoić 

wiedzę.  

Podejście self-paced trainingu wymaga więc pewnej dojrzałości, poczucia odpowiedzialności, 

determinacji i motywacji uczestnika na wysokim poziomie. Można więc uznać, że taki proces 

uczenia się kształtuje osobowość samego uczestnika procesu. Oczywiście słuchacz może 

narzucić sobie terminy wykonania zadania z góry, jednak to całkowicie zależy od niego jak 

odpowiedzialnie i sumiennie wywiąże się z narzuconego deadline‟u. 

Nawet jeśli podzielimy uczestników na grupy i zawęzimy poziomy grup jak najdokładniej, 

zawsze zauważymy rozbieżności w tempie przyswajania wiedzy czy wykonywania zadań. 

Self-paced training jest podejściem bardzo indywidualnym – jeśli ktoś potrzebuje więcej 

czasu na dany materiał i pracę z nim, podąża sam za sobą i z nikim nie rywalizuje, co jednak 

w większości przypadków deprymuje uczestnika kursu w grupie. Ci ”bystrzejsi”  

i o większych predyspozycjach czy też znacznie lepiej zarządzający czasem nie odczują nudy. 

Uczestnik kursu e-learningowego staje się decyzyjny, niezależny, a w toku samokształcenia 

się zdobywa cenne doświadczenia.  

To rozwiązanie bardzo sprawdza się w korporacyjnych procesach wdrożeniowych. Nowa 

osoba, która ma za zadanie przyswoić wiedzę i ją zweryfikować za pomocą e-learningowego 

testu jest jedynie kontrolowana i wspomagana przez przełożonego. Zaangażowanie osoby 

nadzorującej jest tu zredukowane, a przy okazji można łatwo zweryfikować inne cechy osoby 

wdrażanej, które podczas takiego procesu zostają obnażone. 
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Na ten moment, mimo dynamicznego rozwoju i popularyzacji językowych kursów  

e-learningowych, cały czas jawi się pytane czy uczestnik jest w stanie utrzymać poziom 

motywacji na wysokim poziomie, czy jest na tyle zdyscyplinowany, aby czynić postępy i je 

obiektywnie ocenić? Jednak jak dowodzą badania mamy problem z narzuceniem sobie 

dyscypliny i wciąż obecność prowadzącego jako instruktora, doradcy, doświadczonego 

przewodnika jest nieoceniona. Toteż dla zwolenników nowoczesnych metod, którzy łakną 

zewnętrznych czynników motywacyjnych pod postacią trenera trafnym modelem w dobie 

nowoczesnego nauczania jest blended learning. 

 

II.4.3. Blended learning, czyli metoda mieszana 

 

Blended learning (B-learning) jest to metoda 

kształcenia głównie osób dorosłych łącząca w 

sobie zajęcia tradycyjne (bezpośredni kontakt 

z prowadzącym) z aktywnościami 

prowadzonymi zdalnie przy pomocy 

komputera (M-learning). W praktyce oznacza 

to, że w porównaniu do tradycyjnego modelu 

uczestnicy biorący udział w kursie 

wykorzystującym blended learning spotykają 

się tylko sporadycznie w celu weryfikacji 

wiedzy  przyswajanej  za  pomocą   komputera.      Źródło: portalszkolenia.pl 

Oczywiście podczas spotkań bezpośrednich instruktor angażuje kursantów w proces 

zdobywania wiedzy, a wszyscy zdobywają interaktywne doświadczenia. 

Blended learning jest alternatywnie nazywany uczeniem mieszanym, hybrydowym czy 

modelem mieszanym. Poza nauczaniem czysto „klasowym” uczestnicy mają możliwość 

korzystania z bogatej w materiały sieci niezależnie od miejsca, gdzie się znajdują. Daje to 

możliwość dużej elastyczności czasowej zarówno dla nauczyciela, jak i dla kursantów, 

elastycznego sposobu budowania kursu, szkolenia z uwzględnieniem wszystkich potrzeb  
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i celów uczestników, tematyki, specyfiki branży, a także profilu grupy. Ważnym czynnikiem 

jest fakt, że uczniowie są aktywizowani w sposób różnorodny i twórczy, a także poprzez 

pracę wspólną online z lektorem. Zaletą jest też dopasowanie kursu do preferowanego przez 

grupę stylu uczenia się. 

SZKOLENIE METODĄ BLENDED LEARNING SKŁADA SIĘ Z: 

 szkolenia multimedialnego, 

 warsztatów, 

 testów interaktywnych, 

 gier symulacyjnych, 

 animacji, 

 wideokonferencji, 

 mentoringu, opieki merytorycznej kursu, 

 spotkania z ekspertem. 

 

Ze względu na postęp technologiczny B-learning jest często określany jako mieszanie 

kontekstów ze względu na różnorodność mediów, które aktualnie służą nam do komunikacji, 

a także zmienianie podejść czy strategii do samego 

procesu nauczania, aby uczynić go najbardziej 

efektywnym. Dlatego też B-learning oparty na 

nowoczesnych koncepcjach andragogicznych 

(nauczanie dorosłych) bywa nazywany 

kształceniem komplementarnym bądź elastycznym 

łącząc różne media, urządzenia, aktywności. 

Źródło: globeit.ninja 
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Proces szkoleniowy blended learning realizowany jest w sposób przemienny − sesje 

tradycyjne i spotkania z trenerem w sali przeplatane są sesjami e-learnigowymi. Teoria 

najczęściej jest dostarczana przez Internet, zaś nawyki i umiejętności są kształtowane  

i wzmacniane podczas tradycyjnych spotkań face-to-face. 

Taka koncepcja prowadzenia procesu szkoleniowego wyznacza charakterystyczny 

harmonogram szkolenia składający się w klasycznej formie z trzech etapów:  

 Pierwszy etap przebiega w postaci szkolenia on-line, które polega na przekazaniu 

wiadomości teoretycznych. Szkolenie na tym etapie ma na celu wyrównanie poziomu 

wiedzy poszczególnych uczestników grupy szkoleniowej oraz uzupełnienie wiedzy  

z danej dziedziny, która jest niezbędna do realizacji dalszych etapów szkolenia. 

 Drugi etap prowadzony jest w postaci szkolenia tradycyjnego wykorzystującego 

wiedzę zdobytą na pierwszym etapie, co umożliwia kształtowanie umiejętności, w tym 

szczególnie umiejętności interpersonalnych. Etap ten może być wzbogacony o gry 

symulacyjne i case studies. Uczestnictwo w spotkaniach bezpośrednich („twarzą  

w twarz”) umożliwia skupienie się na aktywnym uczeniu się i doświadczaniu 

zastosowań. 

 Trzeci etap to powrót do szkolenia e-learningowego, które ma na celu utrwalenie 

zdobytej wiedzy, powtórzenie i jej uzupełnienie. Czas przeznaczony jest na 

praktyczne zastosowanie wiedzy i kształtowanie umiejętności zdobytych na 

wcześniejszych poziomach szkolenia. Szkolenie wzbogacone jest o narzędzia  

i elementy dydaktyczne umożliwiające wymianę doświadczeń, dyskusję, konsultacje − 

wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, powtórzenie, ćwiczenia i testy, określenie 

przyszłych zadań rozwojowych i ocenę. 

 

Metoda sprawdza się, gdy mamy do czynienia z rozproszoną strukturą firmy, kiedy istnieje 

potrzeba kształcenia dla dużej liczby osób rozproszonych geograficznie. 
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Metoda ta zwiększa skuteczność kształcenia i doskonalenia różnych umiejętności, zwłaszcza 

językowych i osobistych. Formuła nauczania pozwala na dostęp do specjalistycznych 

umiejętności liczniejszej grupie odbiorców, w krótszym czasie, w atrakcyjniejszej formie,  

z lepszym i bardziej utrwalonym rezultatem. 

 

II.4.4. Nauczanie 1:1, czyli laptop dla każdego 

 

Netbook daje zdecydowanie więcej możliwości tworzenia sytuacji dydaktycznych niż 

tradycyjny podręcznik (i więcej niż tradycyjny komputer!). 

Nauczyciele w tej kwestii są raczej konserwatywni, zwykli traktować podręcznik szkolny 

jako podstawowe narzędzia pracy, komputer zaś jest często balastem, który niejako wymusza 

na nich zgłębianie nowych umiejętności, a więc wysiłku. Nie da się ukryć, że komputer jest 

doskonałym narzędziem dydaktycznym, który urozmaica zajęcia. Wykorzystywanie netbooka 

w sposób analogiczny dla tradycyjnego, stacjonarnego komputera jest jednak mało 

efektywne. Należy go używać adekwatnie do współczesnych standardów wyszukiwania 

informacji w sieci, komunikowania się poprzez sieć oraz mobilnych zajęć zarówno podczas 

zajęć, jak i poza nimi.  

Istnieją kraje o dziesięcioletnim doświadczeniu w masowej skali nauczania z laptopami  

w systemie 1:1. Jednak u nas nauczyciele, którzy zdecydowali się na tak innowacyjne 

rozwiązania dopiero zaczynają pokonywać problemy i własne ograniczenia związane  

z brakiem doświadczenia i odpowiednich kompetencji. 

Dotyczą one głównie: 

 intuicji technicznej (np. oceny efektywności sieci bezprzewodowej przez 

nauczycieli: współdzielenie przez sieć bezprzewodową o zbyt niskiej przepustowości 

nośnika DVD zawierającego multimedia o wysokiej rozdzielczości obrazu), 
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 wykorzystania specyficznych możliwości multimedialnych (np. wbudowana 

kamerka jako medium wideokonferencyjne, aparat cyfrowy, nagrywarka  

i odtwarzacz audio oraz wideo), 

 dydaktycznego i komunikacyjnego wykorzystywania mechanizmów Web 2.0  

(np. tworzenia grup dyskusyjnych, publicznego komentowania, wykorzystywania 

forów dyskusyjnych i blogów, społeczności wirtualnych, serwisów 

społecznościowych w nauczaniu), 

 adekwatnego korzystania z dostępnych programów (np. do przetwarzania grafiki, 

dźwięku i wideo, do tworzenia i przeglądania map mentalnych), 

 skutecznego wyszukiwania w sieci wartościowej informacji, zwłaszcza 

obcojęzycznej. 

 

Wykorzystanie netbooków na zajęciach wymaga doskonalenia warsztatu pracy edukatora  

z uwagi na aspekty: 

 techniczne – biegłość w posługiwaniu się sprzętem z uwzględnieniem specyfikę 

mobilnego netbooka, społecznościowym oprogramowaniem dydaktycznym (w tym 

blog, wiki, etc.), 

 komunikacyjne – specyficzne dla nowych mediów, 

 metodyczne – w zakresie konstruktywizmu i konektywizmu, w tym metod 

specyficznych dla środowiska Internetu (np. WebQuest, ePortfolio), 

 pedagogiczne – specyficzne dla cyfrowych tubylców – uczniów, zmian i stosunków 

społecznych wywołanych wszechobecną digitalizacją. 
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Netbooki w szkołach to pozytywna zmiana, choć w Polsce jest to swego rodzaju novum. 

Uczniowie mimo różnych trudności i ograniczeń uczą się z korzystać z nowoczesnego 

sprzętu, poznają jego funkcje zwłaszcza w kontekście przydatności w procesie uczenia się, 

częściej korzystają z multimediów, wykazują wyższą motywację do nauki. Rodzice są 

znacznie bardziej zainteresowani edukacją swoich dzieci. Nauczyciele dostrzegają potrzebę 

dokształcania się.  

Jednak warto zwrócić uwagę na następujące zagrożenia: 

 wzmocnienia behawioralnej dydaktyki, owocującej postawami wyuczonej 

bezradności uczniów, którzy wówczas chętnie użyją metody „kopiuj wklej”  

i niechętnie podejmą się wysiłku związanego z procesem uczenia się, 

 wzmocnienia stosowania metod podawczych w procesie uczenia się, 

 centralizacji i uniformizacji procesu dydaktycznego. 

 

W szkołach, które nie zdecydują się zapewnić uczniom kontynuacji pracy z netbookami  

w dalszych latach nauki można się spodziewać skokowo malejącej motywacji do uczenia się  

i masowej e-migracji z zajęć. 

Pozytywne aspekty stosowania modelu 1:1: 

 powstał dobry precedens – wdrożenie systemu 1:1, i to w oparciu o mobilne 

netbooki, przyspieszy rozwój towarzyszącej infrastruktury technologicznej  

i obudowy metodycznej, 

 zapoczątkowano zmiany metodyczne – nauczyciele pracujący z netbookami 

zdobywają nowe kompetencje i doświadczenie, 

 pojawił się nowy model pełnej realizacji podstawy programowej w zakresie 

kształtowania kompetencji kluczowych. 
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Na kursach językowych, w których odbiorcami są 

osoby dorosłe na ten moment jest niezwykle 

trudno wdrożyć system 1:1 z racji braku dostępu 

do tak dużej ilości sprzętu w miejscu odbywania 

kursów organizowanych przez szkoły językowe, 

gdzie wyzwanie nauki języka obcego podejmuje 

rzesza osób. 

        Źródło: rybnik.com.pl 

Znacznie łatwiejszy dostęp do infrastruktury technologicznej posiadają korporacje 

organizujące kursy dla swoich pracowników. Prawdą jest fakt, że kursanci, którzy choćby raz 

spróbowali takiej metody kształtującej wachlarz kompetencji, podnoszącej atrakcyjność zajęć, 

a co za tym idzie, wpływającej na poziom motywacji uczestnika kursu, nie zaakceptują 

powrotu do tradycyjnych narzędzi. Co więcej, będą oczekiwali nauczycieli z nowymi 

kompetencjami. 

 

II.4.5. Uczenie mobilne (ang. mobile learning) BYOD/BYOT 

 

W związku z upowszechnieniem się urządzeń mobilnych coraz powszechniejsza staje się 

tendencja nazywana konsumeryzacją. Mowa tu o kolejnym modelu włączenia TIK w proces 

edukacyjny zw. BYOD (Bring Your Own Device – przynieś swoje własne urządzenie) lub 

BYOT (Bring Your Own Technology – przynieś swoją własną technologię), który promuje 

korzystanie na zajęciach z własnych urządzeń mobilnych (smartfonów i tabletów).  

Jak zauważa M. Polak takie rozwiązanie „w polskich warunkach 

niektórym nauczycielom zabrzmi jak rewolucja w klasie,  

ale spokojnie – zachodnie doświadczenia wskazują, że to tylko 

(albo AŻ!) ewolucja. Ewolucja myślenia o infrastrukturze 

technologicznej w szkole. I ewolucja myślenia o technologiach 

wspierających proces edukacji”. 
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Na kursach językowych dorośli słuchacze przy pomocy prywatnych smartfonów, tabletów  

i laptopów do celów edukacyjnych mogą:  

 tworzyć i udostępniać różnorodne teksty, 

 spontanicznie komunikować się z ludźmi z różnych zakątków świata, 

 mieć kontakt z językiem poza klasą, 

 analizować własne wypowiedzi w języku obcym, 

 tworzyć artefakty i dzielić się nimi z innymi (Kukulska-Hulme, Norris, Donohue, 

2015: 7). 

 

Korzystanie z urządzeń mobilnych na zajęciach 

językowych, przy założeniu, że korzysta się  

z nich umiejętnie i racjonalnie, jest bardzo 

atrakcyjne dla potencjalnego słuchacza. Lektor 

może też zaproponować słuchaczom pewne 

zasoby internetowe, aby móc z nich również 

korzystać z domu. Jeśli nie istnieje możliwość 

indywidualnego korzystania z danego 

urządzenia, kursanci mogą pracować w grupach 

w ten sposób kształtując przy okazji swoje 

umiejętności interpersonalne. Ważnym 

elementem nauczania mobilnego jest możliwość 

kontaktu z prawdziwym, żywym językiem obcym,    Źródło: fcps.org    

gdyż dzisiaj dzięki zasobom internetowym mamy dostęp do wszystkich języków obcych 

świata. 
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II.4.6. Uczenie odwrócone w czasie (ang. time-shifted learning/flipped 

learning) 

 

Model odwróconej klasy (flipped 

classroom) to podejście metodyczne, 

w którym odwrócono/zamieniono 

tradycyjny ład lekcji. W tradycyjnym 

modelu nauczyciel wprowadza 

uczniów w nowe zagadnienie na 

zajęciach (mini-wykład, prezentacja, 

praca z tekstem, objaśnienie, itp.),  

a uczniowie mają rozwiązać część zadań   Źródło: szk.szkolazklasa.org.pl   

w domu w procesie utrwalania. W odwróconej klasie pracą domową ucznia jest samodzielne 

zapoznanie się z nowym tematem (najczęściej poprzez przygotowany przez nauczyciela 

wykład wideo), a na lekcji uczeń podejmuje próbę rozwiązywania ćwiczeń poprzez twórczą 

pracę w grupach.  

Rola nauczyciela w tym modelu jest znaczna i wymaga więcej niż zazwyczaj wkładu w treści 

merytoryczne oraz ewaluację. Musi on obserwować uczniów, udzielać im wsparcia  

i informacji zwrotnej na temat ich działań, a także oceniać ich pracę. Jednocześnie klasa staje 

się interaktywnym środowiskiem uczenia się, dostosowanym do potrzeb oraz możliwości 

poszczególnych uczniów.  

Oczywiście jak każdy model nauczania ma on wady i zalety: 

PLUSY: 

 pełna kontrola ucznia nad materiałem video (możliwość skorzystania z materiału  

w dowolnym czasie, co nie byłoby możliwe w przypadku lektorskiego instruktażu 

„na żywo” ), 

 impuls do działania, zgłębiania i uczniowskiego doświadczania, 
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 możliwość całkowitego opanowania materiału, dzięki większej ilości czasu 

poświęconego na dane zagadnienie. 

 

MINUSY: 

 trudność w przygotowaniu przez nauczyciela dobrego jakościowo materiału, 

zwłaszcza dla nowicjuszy tego modelu, 

 ograniczone możliwości zapoznania się z materiałem przez uczniów z racji braku 

sprzętu czy dostępu do Internetu, 

 brak uczniowskiej sumienności w wykonywaniu zadań domowych (zapoznanie się  

z materiałem), co może skutkować problemami z realizacją ćwiczeń podczas zajęć. 

 

Polskim, bardziej rozbudowanym odpowiednikiem idei odwróconej klasy jest strategia 

kształcenia wyprzedzającego. To podejście składające się z 4 etapów:  

 aktywacji,  

 przetwarzania,  

 systematyzacji,  

 ewaluacji i oceniania. 

 

„Istotą kształcenia wyprzedzającego jest aktywne organizowanie i przyswajanie 

wiadomości przez uczniów przed lekcją w procesie samodzielnego zbierania informacji, 

a także przez poszukiwanie odniesień we własnej, dotychczasowej wiedzy w związku  

z tematem, który ma być ostatecznie omawiany na lekcji. Uczniowie, aby zdobyć 
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wstępne, ogólne czy psychologiczne rozumienie nowego materiału, używają 

wcześniejszych wiadomości, doświadczeń, przypuszczeń, związków emocjonalno-

poznawczych, wiedzy potocznej czy nawet posiadanej wiedzy systematycznej. Poszukują 

w pamięci także informacji i doświadczeń, które pozwolą im na zrozumienie nowego 

materiału i nadanie tym treściom osobistego znaczenia. Dopiero po opracowaniu 

ogólnego obrazu planowanego tematu następuje działanie kierowane precyzyjnie 

określonymi zadaniami ze strony nauczyciela. Tak przygotowany uczeń przychodzi na 

lekcje zasadniczą, aby przedstawić swoją wiedzę nauczycielowi, którego podstawowym 

zadaniem jest inspirowanie zadaniami systematyzacji opanowanych wiadomości. Cały 

proces zwieńczony jest ewaluacją – głównie uczniowską”. (Dylak, 2013: 9) 

Więcej informacji na temat odwróconej klasy i praktycznych pomysłów wykorzystania tego 

modelu na lekcjach języka obcego można znaleźć na stronie www.flippedlearning.org oraz na 

portalu YouTube i na kanale Edutopia. Materiały wideo można tworzyć samodzielnie 

nagrywając własne filmy za pomocą programu Explain Everything lub SnagIt. 

 

II.4.7. Wspólne uczenie się (ang. collaborative learning) 

 

Jak sama nazwa wskazuje w myśl wspólnego uczenia się, pracy zespołowej czy kolaboracji 

uczestnicy procesu kształcenia dzielą się zadaniami, rozwijają i udoskonalają kompetencje 

społeczne, zyskują wzajemne korzyści. Rola nauczyciela jest tu bardzo istotna. W pełni 

nadzoruje on proces dydaktyczny, nadaje mu właściwy kierunek tworząc odpowiednią 

atmosferę i warunki dla rozwoju procesów poznawczych u uczniów, przyrostu wiedzy  

i umiejętności. Nauczyciel jest bacznym obserwatorem i asesorem działań/zadań osób 

uczących się. Na bieżąco koryguje pracę grupy. 
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Rysunek 7. Średnia zdolność zapamiętywania wg stożka doświadczenia Edgara Dale’a 

 

Źródło: www.uczsieskutecniej.wordpress.com 

 

Piramida uczenia się to wykres przedstawiający wpływ formy dydaktycznej na przyrost 

wiedzy i zdolność zapamiętywania osoby uczącej się. Wykres przytacza nieubłagane wartości 

procentowe wskazujące ile jesteśmy w stanie zapamiętać w zależności od zaangażowanych 

przez edukatora środków przekazywania wiedzy. Piramida ta stanowi fundament aktywizacji 

w edukacji i dowodzi, że „ludzie najefektywniej uczą się poprzez doświadczenie”. Segmenty 

trójkąta implikują, iż ludzie zapamiętują 10% tego co przeczytali, 20% tego co usłyszeli,  

30% tego, co widzieli, 50% tego, co zobaczyli i usłyszeli, 75% tego, co powiedzieli i zapisali 

(utrwalili), a 95% tego, co powiedzieli i wykorzystali w praktyce. 

A więc kolaboratywne uczenie się przynosi bardzo satysfakcjonujące efekty, gdyż kształci 

umiejętność jednoczesnego wykonywania zadania i pracy zespołowej, uczy współpracy, 

odpowiedzialności za własne działania, a także sprawia, że uczniowie doceniają wkład innych 

osób oraz widzą efekt wspólnych zmagań.  
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Ten model może być wdrażany na 3 sposoby: 

1) Nasi uczniowie podejmują zadania samodzielnie, jednak analizują i omawiają 

rezultaty z innymi uczącymi się z danej grupy, tłumaczą swój tok rozumowania, 

argumentują, wyjaśniają wątpliwości. Istotą tego sposobu jest uzyskanie cennego 

feedbacku od grupy niezwłocznie, wymiana myśli, poglądów, wspólna dyskusja nad 

trudnościami, wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań.  

2) Dzielimy uczniów losowo na grupy i przydzielamy poszczególnym osobom z danego 

zespołu role. Za każdą rolą stoi konkretne zadanie zapisane na kartce. Określamy czas 

realizacji zadań. Uczniowie wymieniają się informacjami o zagadnieniach zawartych 

na kartkach. Nauczyciel czuwa nad poprawnością i zgodnością przekazywanych treści 

i podsumowuje informacje zdobyte od kursantów pod koniec zajęć. Tu esencją jest 

zdobywanie wiedzy, ale przede wszystkim jej utrwalanie poprzez rówieśnicze 

nauczanie, co jest niezbędne w skutecznym procesie edukacyjnym. 

3) Kolaboratywne uczenie się może zachodzić poza klasowymi zmaganiami – uczniowie 

otrzymują zadanie domowe i opracowują teoretyczną zawartość danego zagadnienia. 

Każda z grup wykonuje to samo bądź inne zadanie. Kursanci przygotowując zadanie 

wcielają się w rolę nauczyciela wykorzystując przy tym dodatkowe materiały 

odnalezione w sieci. Na zajęciach uczniowie pracują w parach, jednakowoż 

przekazując sobie pozyskaną wiedzę z dostępnych im materiałów dydaktycznych. Ta 

metoda bardzo uwydatnia wkład pracy uczestników grupy i ich zaangażowanie 

sprawiając, że ich motywacja do pozyskiwania nowej, zaktualizowanej dawki wiedzy 

jest coraz większa. Usprawnia to proces uczenia się. Jedynym mankamentem jest 

zaiste wkład i aktywność wszystkich członków grupy na zbliżonym poziomie. 

 

Rolą nauczyciela jest bezustanna inspiracja dla uczestników kursu językowego, aktywne 

słuchanie, responsywność, czyli szybka informacja zwrotna, systematyzowanie wiedzy, 

świadome i umiejętne przewodnictwo w procesie dydaktycznym oraz obiektywna  

i wyczerpująca ewaluacja słuchacza nadająca właściwy kierunek jego rozwoju językowego 

lub potwierdzająca, że jest on na właściwym torze.  
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Warto włączyć w swoje podejście pedagogiczne wspólne uczenie się, bowiem:  

 kształci ono umiejętność współpracy, 

 buduje adekwatną samoocenę i poczucie własnej wartości uczniów,  

 wzmacnia kompetencje w zakresie poszukiwania informacji i korzystania z różnych 

źródeł wiedzy, 

 rozwija twórcze myślenia i decyzyjność w rozwiązywaniu problemów,  

 poprawia zrozumienie danego tematu i utrwala materiał. 

 

 

II.4.8. Model synchronicznego nauczania 

 

Nauczanie w trybie synchronicznym zakłada, że uczniowie i nauczyciel w trakcie kursu 

muszą być jednocześnie w tym samym miejscu i czasie lub w różnych miejscach w tym 

samym czasie. Model synchronicznego nauczania przez Internet jest znacznie bliższy 

tradycyjnemu nauczaniu niż asynchroniczny. Stwarza możliwość żywej interakcji w czasie 

rzeczywistym (online), pracy indywidualnej i grupowej, prezentacji materiałów zarówno 

podczas dyskusji, jak również podczas wykładów.  

Każdy z uczniów dołącza się o określonej (umówionej) porze i komunikuje się  

z nauczycielem oraz z innymi uczniami. Funkcje oprogramowania pozwalają śledzić zmiany 

treści na wirtualnej tablicy oraz umożliwiają podnieść wirtualną rękę i zadać pytanie lub 

przekazać odpowiedź. Edukacja synchroniczna opiera się głównie na telekonferencjach  

i wideokonferencjach. 
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Rysunek 8. Modele e-learningu 

 

Źródło: slideplayer.pl 

 

ROZWIĄZANIA SYNCHRONICZNE 

Rozwiązania synchroniczne, zwane także rozwiązaniami „czasu rzeczywistego”, pozwalają 

uczniom oraz nauczycielowi komunikować się swobodnie, jakby siedzieli obok siebie  

w jednym pomieszczeniu. Proponowane produkty zawierają zwykle wbudowany, oparty na 

przeglądarce mechanizm komunikacji głosowej bazujący na Voice over IP, wspólny dostęp 

do aplikacji przez przeglądarkę oraz mechanizm synchronizujący przeglądarki uczestników 

kursu. Przeglądarka pełni także rolę tablicy.  

Lekcje prowadzone w ten sposób mają charakter sformalizowany, kontrolowany przez 

prowadzącego, odpowiadający tradycyjnym szkolnym zajęciom. Nauczyciel może 
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zdywersyfikować zajęcia poprzez zamieszczanie filmów video, wymaga to jednak co 

najmniej 128 kb/s przepustowości łącza (ISDN). Do najistotniejszych narzędzi tej grupy 

zaliczyć można m.in. LearningSpace Lotusa (rozwiązanie wykorzystywane m.in. przez portal 

OKNO Politechniki Warszawskiej) oraz Courseinfo Blackboarda. Oba te rozwiązania 

zapewniają możliwość rozmowy uczestników kursu poprzez Internet. 

 

II.4.9. Model asynchronicznego nauczania 

 

Nauczanie w trybie asynchronicznym zakłada, że w trakcie kursu słuchacze i nauczyciel nie 

muszą jednocześnie być w tym samym miejscu i czasie. Rozwiązania asynchroniczne są 

nastawione na samodzielne zdobywanie wiedzy przez ucznia i to on sam decyduje, kiedy tego 

dokona. Pracując w trybie asynchronicznym uczeń sam dobiera nie tylko termin nauki, ale  

i treści ćwiczeń, rozwiązuje również testy znajdujące się na stronach WWW lub serwerach 

FTP w Internecie. Materiał szkoleniowy może być również dostarczany na płytach CD. 

ROZWIĄZANIA ASYNCHRONICZNE 

Asynchroniczność oznacza brak kontaktu słuchacza z nauczycielem oraz 

współtowarzyszami, którzy mogliby mu służyć radą i poprawiać jego błędy. Rozwiązania 

informatyczne tego typu są aktualne po dziś dzień, a najpopularniejsze z nich to Topclass czy 

prawie już synchroniczny WebCT. 

 

II.4.10. Uczenie się przez całe życie, czyli LifeLong Learning [LLL] 

 

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej nr 1720/2006 z dnia 15 listopada 

2006 r. powołano do życia nowy program edukacyjny Unii Europejskiej Uczenie się przez 

całe życie (Lifelong Learning Programme). Powyższa decyzja jest przykładem 
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konsekwentnej polityki UE w zakresie wspierania 

współpracy edukacyjnej w Europie. Pozytywne 

doświadczenia z realizacji programów edukacyjnych  

w latach 2000–2006 (Socrates, Leonardo da Vinci, Jean 

Monnet, e-Learning) nie były tu bez znaczenia. Wykazały 

ogromny popyt na współpracę pomiędzy instytutami 

edukacyjnymi. Państwa członkowskie UE organizują 

samodzielnie własne systemy edukacyjne.      Źródło: ecpra.eu 

Zapisy w dokumentach europejskich są jednoznaczne – edukacja jest jednym z kluczowych 

czynników kształtujących społeczeństwo oparte na wiedzy (knowledge-based society), 

wpływających na rozwój całej UE. Sedno koncepcji zostało ujęte również w nazwie nowego 

programu. Edukacja rozumiana jest jako ciągły, nieustanny proces, który nie kończy się 

wyłącznie na etapie kształcenia formalnego. 

Głównym założeniem Uczenia się przez całe życie jest promowanie idei kształcenia 

niezależnie od wieku i wcześniej zdobytego doświadczenia zawodowego. Edukacja 

ustawiczna jest uznawana za jeden ze sposobów wyrównania szans i różnic społecznych oraz 

umożliwienia zdobycia wykształcenia czy cennych kwalifikacji. 

W zakresie kształcenia ustawicznego obowiązują identyczne, wspólne wartości w całej UE:  

 człowiek uczy się na wszystkich etapach życia – proces edukacji nie kończy się wraz 

z uzyskaniem dyplomu takiej czy innej szkoły, 

 skupienie się na różnych umiejętnościach zarówno ogólnych, jak i zawodowych –  

w nauczaniu i uczeniu tych umiejętności bierze się pod uwagę cechy osobowości,  

 współpracę sektora publicznego z prywatnym – kształcenie odbywa się nie tylko  

w ramach formalnych systemów edukacji, ale także poza tymi systemami,  

 rozbudzenie chęci i motywacji do nauki. 
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Idea ma na celu promocję dialogu intelektualnego, rozwoju osobistego, podniesienie 

konkurencyjności zatrudnienia i przedsiębiorczości, stymulowanie kreatywności osób 

dorosłych, zmniejszenie 

efektów bezrobocia oraz 

aktywizację grup społecznych 

zagrożonych wykluczeniem. 

Nie należy zapominać,  

że kształcenie ustawiczne 

włącza także propagowanie 

umiejętności językowych,  

a w konsekwencji zwiększenie 

możliwości zatrudnienia poza

   Źródło: 123rf.com        krajem zamieszkania. 

 

W latach 2007-2013 programem sektorowym odpowiedzialnym za kształcenie dorosłych był 

program Grundtvig. Jego następcą w kolejnym okresie programowania 2014-2020 stał się 

Erasmus+, skupiający dotychczasowe programy sektorowe i międzysektorowe, obejmujący 

również akcje scentralizowane i programy sportowe. 

KORZYŚCI Z CIĄGŁEGO KSZTAŁCENIA: 

 adaptacja do gwałtownych zmian na rynku pracy, 

 responsywność na stale zmieniające się trendy czy postęp technologiczny 

podyktowany automatyzacją wielu stanowisk, 

 remedium na wypalenie zawodowe, 

 wzmożone poczucie niezależności, kierowania własną ścieżką zawodową  

i edukacyjną, 

 wzrost pewności siebie, 
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NAUCZYCIELU ZAPAMIĘTAJ! 

Nowoczesne technologie są integralną częścią naszego codziennego funkcjonowania, 

dlatego nie mogą być ignorowane przez nauczycieli w procesie edukacji. 

 

 W procesie uczenia się uczniowie często są bardziej biegli technologicznie  

od swoich nauczycieli. 

 Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie edukacyjnym jest dla 

ucznia naturalnym zjawiskiem.  

 Zachęcanie uczniów do używania nowych technologii przekłada się na większy 

angaż czasu na akwizycję języka obcego.  

 Nowoczesne technologie czynią edukację bardziej przyjazną i atrakcyjną dla 

słuchaczy, a tym samym zwiększają ich motywację do nauki języka obcego. 

  

 zintensyfikowane poczucie przydatności własnych wyborów edukacyjnych, uczucie 

satysfakcji z podjętego wyzwania, 

 nawiązanie nowych znajomości, 

 współdzielenie pasji i zainteresowań, poszukiwanie inspiracji życiowych, 

 zwiększona odporność na stres. 
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III. Konektywizm w praktyce – przykłady narzędzi 

 

 

 

 

 

KONEKTYWIZM jako teoria nauczania w dobie cyfrowej jednoznacznie podkreśla,  

że nieodzownym elementem w procesie uczenia się staje się szeroko rozumiana technologia. 

Trudno dziś wyobrazić sobie zajęcia językowe bez jej użycia. Jednak sama obecność 

technologii nie świadczy jeszcze o podejściu konektywistycznym. Jej wkomponowanie  

w zajęcia językowe powinno służyć łączeniu i wyszukiwaniu informacji, dzieleniu się 

zasobami, wyrażaniu opinii oraz umożliwianiu samodzielnego kierowaniem procesem 

uczenia się tak, aby obok formalnego kursu uczeń mógł rozwijać swoje indywidualne 

zainteresowania i realizować swoje własne potrzeby.  

Istnieje wiele pomysłów na wykorzystanie technologii w duchu konektywizmu, jednak  

w obecnej publikacji skupimy się na trzech przykładach, które z powodzeniem można 

wykorzystać na zajęciach językowych z dorosłymi. Są to Wirtualne Środowiska Uczenia się 

(ang. Virtual Learning Environments), MOOC – Masowe Otwarte Kursy Online  

(z ang. Massive Open Online Course) oraz nauczanie języka obcego przy pomocy 

komunikatora internetowego Skype. Narzędzia te reprezentują nowoczesne podejście do 

uczenia się i nauczania oparte na przekonaniu, że nabywanie umiejętności w XXI wieku jest 

najefektywniejsze przy współdziałaniu i synergii osób o podobnych celach edukacyjnych oraz 

wspierające pogląd, że nieodzownymi narzędziami do zwiększania zasobów wiedzy są nowe 

technologie i narzędzia oferowane przez sieć 2.0. 
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III.1. Wirtualne środowiska uczenia się 

 

VLE (z ang. Virtual Learning Environment), czyli Wirtualne Środowiska Uczenia się to 

platformy edukacyjne, które mogą wspomóc organizację kształcenia w duchu konektywizmu. 

Są one miejscem zarówno pozwalającym na dogodny, elektroniczny sposób organizacji  

i zarządzania zajęciami (e-dziennik, przesyłanie materiałów, e-testowanie, korespondencja  

z rodzicami, szefem, etc.), jak i wirtualną przestrzenią, w której uczniowie spotykający się na 

tradycyjnych zajęciach mają możliwość kreowania i angażowania się w treść kursu  

w dogodnym dla siebie miejscu i terminie, jednocześnie będąc świadomymi, że w tej 

przestrzeni znajdują się inni użytkownicy, z którymi mogą mieć wspólne cele nauki (Rys. 9). 

 

Rysunek 9. Funkcjonowanie i organizacja wirtualnych środowisk uczenia się 

 

 

 

Źródło: Sysło 2013 
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Popularnym przykładem wirtualnego środowiska służącego uczeniu się i nauczaniu jest 

platforma EDMODO. Często opisywana jako „Facebook edukacji”, Edmodo posiada łatwy 

w użyciu interfejs, który faktycznie przypomina rozkład treści Facebooka, tym samym 

sprzyja szybkiemu nauczeniu się obsługi portalu, co w przypadku nowych technologii jest 

bardzo ważne, gdyż opanowanie ich działania nie powinno zajmować dodatkowego czasu 

przeznaczonego na naukę języka. Edmodo nie jest jedynym wirtualnym środowiskiem 

wspomagającym proces uczenia się (inne przykłady to Google Classroom, Blackboard, 

Moodle czy Itslearning), jednak posiada cechy, które pozwalają w nieskomplikowany  

i efektywny sposób zastosować podejście konektywistyczne na zajęciach języka obcego: 

 dostęp do serwisu jest otwarty i nie wymaga żadnych opłat, 

 proces rejestracji jest szybki i prosty, a poruszanie się po platformie intuicyjne, 

 oferuje sprawny system zarządzania (ze strony nauczyciela), jeśli chodzi o tworzenie 

grup, ich archiwizację, przechowywanie treści, wysyłanie komunikatów do grupy 

odbiorców, jak i wiadomości prywatnych skierowanych do konkretnych uczniów, 

dzielenie się materiałami, etc., 

 wyposażone jest w cały wachlarz funkcjonalności, które wzbogacają kurs językowy 

(biblioteka online, dziennik ocen online, testowanie online, ankiety klasowe, etc.), 

 szybka komunikacja – dzięki aplikacji Edmodo uczniowie dostają natychmiastowe 

powiadomienia o aktywności na platformie. 

 

Kursy, na których stosuje się wirtualne platformy wspomagające naukę niewątpliwie 

wyróżniają się na tle innych tym, że istnieją poza formalnymi godzinami spotkań w klasie. 

Dzięki aktywnościom zaprezentowanym poniżej uczenie się i branie udziału w kursie 

językowym nie ogranicza się do przypisanych planowo godzin spotkań, ale trwa 24 godziny 

na dobę, w dogodnych i wybranych przez uczniów momentach, tym samym zwiększa ich 

autonomię, odpowiedzialność za kurs i własne uczenie się oraz, co najważniejsze, ułatwia 
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kontakt z językiem docelowym jako środkiem komunikacji, a nie przedmiotem do nauczenia 

się (innymi słowy język jako umiejętność, a nie wyłącznie wiedza). 

Edmodo ma wiele możliwości zastosowania, ale przedstawimy tu 

tylko kilka z nich, które wykorzystują ideę konektywizmu na 

zajęciach. 

Po pierwsze, Edmodo umożliwia elektroniczny zapis kursu od pierwszych aż do ostatnich 

zajęć oraz dostęp do tych informacji nawet po zakończeniu spotkań. Możemy zamieścić tu 

sylabus kursu, rozkład materiału, cele, które zamierzamy zrealizować czy wspólnie ustalony 

regulamin.  

Wiadomości od nauczyciela mogą mieć charakter zarówno informacji podawanych przed, jak 

i po zajęciach. Przed zajęciami warto przypomnieć uczniom, jaki będzie plan działań na 

kolejnym spotkaniu, tym samym dając szansę na wcześniejsze przygotowanie się, 

przypomnienie o ważnych projektach czy zadaniach. Można tu dodatkowo umieścić także 

stały punkt o treści: „Konsultacja pracy domowej” czy też „Aktywna powtórka”.  
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Rysunek 10. Przykładowy komunikat przed zajęciami 

 

Moi Drodzy, 

plan naszego kolejnego spotkania to: 

 zbieramy eseje na temat ochrony środowiska (wersję elektroniczną zamieszczamy do 

wglądu dla grupy na Edmodo), 

 konsultujemy przykłady z zadania Moi Drodzy, 

 praca domowa ze str. 150, 

 powtarzamy czasy narracyjne (karta pracy w załączniku). 

Do zobaczenia w piątek! 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Komunikaty po zajęciach mogą służyć zapisaniu i podaniu materiałów do pracy domowej, 

sugestii nauczyciela odnośnie dodatkowych źródeł do pracy samodzielnej oraz zachęceniu do 

dzielenia się zasobami znalezionymi samodzielnie (zdjęcia, skany, pdf, linki, etc.).  

Warto na początku zmotywować uczniów do tworzenia kultury dzielenia się zasobami  

z poszanowaniem praw własności, dodatkowo nagradzając osoby kontrybuujące (w postaci 

plusów) bądź „wycenić” aktywność na platformie jako procentową część oceny końcowej 

(np. 20%).  

Ciekawym pomysłem jest też zamieszczanie postów konkursowych, w których zwycięzcami 

są 3 pierwsze osoby, które udzielą poprawnych odpowiedzi (np. Kliknij link poniżej, 

wysłuchaj piosenki i zapisz 3 przykłady zdań w trzecim okresie warunkowym. Autorzy  

3 pierwszych postów zostaną nagrodzeni plusami). 
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Rysunek 11. Przykład postu po zajęciach 

 

04.12.2018 r. – Praca domowa 

1. Znajdź i zanotuj 5 przykładów wyrażeń przyimkowych z tekstu „My ideal job‟. 

2. Sprawdź jak dobrze zrozumiałeś czas Past Perfect Continuous, wykonując ćw. 5/56. 

3. Wyszukaj materiał video z rankingiem najlepszych firm na świecie pod względem 

warunków zatrudnienia. Zamieść link poniżej jako komentarz do postu odpowiadając na 

pytania:  

 Jakie firmy zostały wymienione? Czy je znasz? 

 Jakie warunki pracy stwarzają pracownikom? 

 Która wydaje Ci się najlepsza? 

4. W razie potrzeby, poniżej linki do dodatkowych materiałów na temat czasu Past Perfect 

Continuous: 

https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/advanced-level-past-perfect-continuous-

tense-0 oraz https://agendaweb.org/verbs/past-perfect-continuous-exercises.html. 

Ciekawe materiały, które znajdziecie sami zamieśćcie w komentarzach poniżej z dopiskiem 

PPC EXTRA. 

Dziękuję i do zobaczenia za tydzień! 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Dostęp do tego typu komunikatów nie tylko umożliwia śledzenie całego toku kursu, ale także 

daje na bieżąco możliwość motywowania kursantów do przygotowania się do zajęć, 

angażowania ich w poszukiwanie nowych zasobów czy też bycia odpowiedzialnym za 

zamieszczane treści (np. własne prace pisemne). Ponadto, prace z platformami, które 

wyposażone są w funkcje testowania online mogą przyczynić się do bardziej efektywnego 

zapamiętania materiału.  
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Badania wskazują, iż testowanie o niższej wadze (w odróżnieniu 

od testów o wysokiej wadze – jak testy końcowe, egzaminy, etc.) 

jest skuteczną formą zapamiętywania treści. 

Roediger, 2011 

Korzystanie z testów online okazuje się bardzo przydatne w implementacji tych technik 

wspierania pamięci. Ponadto, wspiera ono autonomię i odpowiedzialność słuchaczy kursów 

językowych, jako że wymaga od nauczyciela udzielania uczniom dużej dozy zaufania,  

a ze strony uczniów – dojrzałego spojrzenia na test jako narzędzie do wspierania ich  

w osiągnięciu celu. Na przykład Edmodo umożliwia stworzenie testów zarówno w formie 

testów luk, jak i pytań otwartych czy pytań wielokrotnego wyboru. Tworząc test nauczyciel 

ma możliwość określenia limitu czasu przeznaczonego na jego wykonanie tak, aby 

zminimalizować ryzyko korzystania z innych źródeł w trakcie jego uzupełniania.  

I tak warto rozważyć czy taki materiał, jak na przykład przyimki, słownictwo, transformacje, 

etc., które w klasie w formie kartkówki zajęłyby od 10 do 15 minut, nie byłby dogodniejszy 

do częstszego testowania i tym samym wspierania ich zapamiętania w formie testów online. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba też czekać do następnych zajęć, aby wzmocnić wiedzę 

ucznia. Testy online mogą być zadane w dni pomiędzy spotkaniami w klasie tak, aby każdy 

uczeń zachował narzucony termin wykonania testu, ale rozwiązał go w czasie i porze dnia 

najdogodniejszym dla siebie. Dodatkową korzyścią jest też fakt, że Edmodo posiada funkcję 

automatycznego sprawdzania. Oznacza to, że częstsze – wspierające pamięć testowanie – nie 

obciąży dodatkowo nauczyciela. 

Podejście konektywistyczne zakłada też ciągłe poszukiwanie źródeł i zasobów wiedzy oraz 

ich krytyczną analizę. Funkcje wirtualnych bibliotek, w które często są wyposażone 

środowiska uczenia się, mogą stać się idealnym miejscem do gromadzenia tego typu 

informacji, udostępniania ich zarówno nauczycielowi, jak i innych uczącym się oraz 

posiadania do nich dostępu samemu w każdym miejscu i każdej chwili, nawet na długi okres 

po zakończeniu formalnej nauki na kursie. 
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III.2. MOOC – Masowy Otwarty Kurs Online 

 

W 2012 roku określone jako największa innowacja w zakresie narzędzi edukacyjnych 

(Pappano, 2012) – Masowe Otwarte Kursy Online (z ang. MOOC) – niewątpliwie wpisują 

się w ideę konektywizmu. Stworzone w formie online i udostępniane na specjalnych 

platformach (np. coursera.org, futurelearn.com, edx.com, Udemy) pozwalają na wirtualne 

spotkanie nieograniczonej liczby uczestników (liczonych nawet w setkach tysięcy)  

z dowolnej lokalizacji na świecie, których łączy wspólny cel – zdobycie bądź poszerzenie 

wiedzy w danym obszarze przy asyście specjalistów z danej dziedziny (Rys. 12). 

 

Rysunek 12. Przykłady platform z kursami MOOC 

 

Źródło: https://medium.freecodecamp.org/a-massive-list-of-free-online-course-providers-from-around-the-

world-925766226f46 
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Oprócz tradycyjnych narzędzi dydaktycznych, takich jak wykład, prezentacja, polecana 

literatura, zadania domowe (wszystkie w formie online), MOOC oferuje też możliwość 

interakcji zarówno z wykładowcami, jak i innymi kursantami w formie chatów, forum, 

hangoutów, live streamów, prac projektowych, pracy synchronicznej w chmurach, etc. 

Jedynym wymogiem uczestnictwa w kursie jest dostęp do odpowiedniego łącza 

internetowego oraz znajomość języka/języków, w którym odbywa się kurs. MOOC-i są  

w większości bezpłatne, choć większość posiada opcję premium, gdzie za odpowiednią opłatą 

kursanci mogą np. otrzymać oficjalny certyfikat ukończenia. 

Co ciekawe, sam termin MOOC powstał w 2008 roku właśnie w odniesieniu do kursu pod 

tytułem Connectivism and Connective Knowledge (pol. Konektywizm i Wiedza Konektywna) 

prowadzonego przez twórców konektywizmu George Siemensa oraz Stephen Downes.  

Celem MOOCu jest nie tylko udostępnienie wiedzy czy też zasobów na dany temat, ale 

stworzenie miejsca pewnego rodzaju edukacyjnego networkingu, gdzie każdy uczestnik 

może mieć swój wkład, korzystać, dzielić się i wymieniać zasobami (Koller & Voss, 2013). 

Otwarte Kursy w pełni odpowiadają potrzebom dorosłych, którzy chcieliby kontynuować 

nabywanie wiedzy bądź umiejętności odnośnie nowych zagadnień, jednak z powodu innych 

obowiązków nie są w stanie korzystać z tradycyjnej, stacjonarnej edukacji bądź nie mają do 

niej dostępu.  

Dzięki technologii po raz pierwszy w historii edukacji każdy 

użytkownik Internetu może mieć dostęp do wiedzy oferowanej 

przez najlepsze uczelnie na świecie, materiałów przygotowanych 

przez uznanych specjalistów z danej dziedziny. Dzięki technologii 

kursanci MOOC uczą się w swoim tempie, w dogodnej dla siebie 

porze zarówno w środowisku domowym, jak i poza nim.  

Koller & Vaan, 2013; Leber, 2013 

Dzięki analizie danych prowadzonych w trakcie kursu często też uczestnicy mogą porównać 

swoje rezultaty z wynikami innych, co z jednej strony może pełnić funkcje motywacyjne,  

a z drugiej pokazuje, jakie aspekty nauki wymagają zwiększonych nakładów pracy. 
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Kursy MOOC są doskonałym narzędziem wspierającym słuchaczy kursów językowych. 

Istnieją kursy specjalnie zaprojektowane dla uczących się języków obcych, dzięki czemu 

słuchacze mogą jednocześnie uczestniczyć w kursie stacjonarnym, jak i otwartym kursie 

masowym pogłębiając wiedzę z zakresu języka czy kultury danego obszaru.  

I tak na przykład słuchacze mogą uczestniczyć w kursie języka japońskiego 

(https://www.edx.org/course/japanese-pronunciation-for-communication-2), kursie 

hiszpańskiego dla początkujących (https://www.edx.org/course/japanese-pronunciation-for-

communication-2_) czy kursie przygotowującym do studiowania w języku angielskim 

(https://www.futurelearn.com/courses/english-academic-study).  

Oprócz typowych kursów językowych, MOOC to idealne przykłady na praktyczne 

zastosowanie idei integracji treści i języka, czyli praktycznego wykorzystania języka obcego 

jako środka do pozyskiwania wiedzy o świecie. Stąd też dorośli słuchacze mogą niewątpliwie 

skorzystać z kursów o tematyce prawniczej, biznesowej, inżynieryjnej czy z zakresu 

psychologii bądź literatury i obok nabywania wiedzy na dany temat rozwijać swoje 

umiejętności językowe. 

 

III.3. Nauczanie języka obcego przez Skype 

 

Jeszcze kilka dekad temu idea uczenia się języka obcego na zajęciach indywidualnych bądź  

w grupie w zaciszu własnego domu, sali konferencyjnej czy chociażby kawiarni wydawała się 

być futurystyczną wizją. Jednak przy obecnej powszechnej dostępności darmowych narzędzi 

z funkcją wideokonferencji, czy to w postaci serwisów online (np. appear.in), czy 

specjalnych aplikacji bądź programów, jak na przykład SKYPE, w połączeniu z coraz 

większą przepustowością łączy internetowych, które bez problemów obsługują zarówno 

dźwięk, jak i obraz w tego typu rozmowach, prowadzenie zajęć językowych online staje się 

coraz powszechniejszym, i co ważniejsze, coraz szerzej akceptowanym sposobem na 

uczestnictwo w kursie językowym zarówno dla kursantów, jak i nauczycieli.  
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Jedną z bardziej popularnych aplikacji do zajęć online jest Skype. Skype stworzony został  

z myślą o użytkownikach prywatnych oraz biznesowych, jednak jego funkcjonalność 

odpowiada także potrzebom edukacyjnym. Jest to aplikacja często bardzo dobrze znana przez 

uczniów, stąd też jej użycie nie wymaga dodatkowego szkolenia w zakresie operacyjnym. 

Ponadto, następujące cechy tej aplikacji powodują, że jest ona użytecznym narzędziem do 

prowadzenia zajęć online: 

 funkcja wideokonferencji – możliwość komunikowania się przy pomocy głosu  

i obrazu, co pozwala na kontakt wzrokowy oraz komunikację niewerbalną w trakcie 

zajęć, 

 proste i przejrzyste okno czatu – umożliwia prowadzenie rozmów i śledzenie treści 

notatek w tym samym czasie, 

 dostęp do historii czatu, możliwość jej kopiowania – co daje nieograniczony w czasie 

i miejscu dostęp do treści i notatek z każdych zajęć kursu, 

 szybki transfer plików – co pozwala na płynne dzielenie się treściami pomiędzy 

uczniem/uczniami a nauczycielem, 

 możliwość komunikacji pomiędzy zajęciami oraz nagrywania i wysyłania 

wiadomości wideo, 

 udostępnianie ekranu – możliwość dzielenia się treścią poprzez czasowy wgląd  

w treści dostępne na pulpicie jednego z użytkowników. 

 

Zajęcia prowadzone przez Skype, mimo tego, że brzmią nowocześnie, nie muszą wcale 

oznaczać całkowitego zerwania z tradycyjnym podejściem do organizacji i przeprowadzania 

zajęć językowych. Klasyczne zajęcia Skype rozpoczynają się od wykonania połączenia przez 

nauczyciela o ustalonej wcześniej z kursantem godzinie. Kamery u każdego uczestnika 

rozmowy powinny być włączone, choć przy problemach z połączeniem można poprosić 

ucznia o chwilowe wyłączenie kamery.  
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Zajęcia rozpoczynają się od przywitania, rozgrzewki językowej, powtórki materiału oraz 

sprawdzenia pracy domowej – zatem czynności charakterystycznych też dla pierwszego etapu 

zajęć offline. W ramach kursu prowadzonego przez Skype można korzystać też z typowych 

pomocy edukacyjnych – podręcznika, dodatkowych kart pracy, nagrań audio, materiałów 

video czy też materiałów autentycznych. Uczniowie mogą prowadzić notatki w zeszytach 

bądź zachowywać notatki w formie elektronicznej. Po zajęciach uczniowie dostają pracę 

domową do wykonania, a po zakończeniu określonych jednostek tematycznych mogą być 

przeprowadzane testy. Wszystkie te tradycyjne aspekty kursów językowych poniekąd dają 

uczniom poczucie, że uczestniczą w faktycznym kursie języka, a nie tylko spędzają czas 

online z nauczycielem.  

Mimo licznych podobieństw zajęcia online mają też oczywiście wiele nowych aspektów, 

które po części mogą stać się przedmiotem licznych obaw przed podjęciem decyzji odnośnie 

wyboru tego rodzaju kształcenia. Zmiana nie tylko w sposobie edukacji, ale każdym aspekcie 

życia wymaga niewątpliwie chęci i odwagi do wyjścia z własnej strefy komfortu i podjęcia 

wyzwania wkroczenia w nieznane, nowe terytorium. Podstawowe pytania, które mogą 

nasuwać się w przypadku przeprowadzania zajęć online to kwestia pracy w warunkach braku 

klasy wyposażonej np. w tablicę, sposób dystrybucji materiałów dodatkowych, korzystanie  

z materiałów audio do uczenia umiejętności słuchania, sposób przeprowadzania i rzetelności 

testów online czy też po prostu kwestia braku bezpośredniego kontaktu z uczniem. Jednak 

czerpiąc z doświadczeń tysięcy już nauczycieli i uczniów pracujących w trybie online można 

zauważyć, że obawy te zostały zniwelowane poprzez wykorzystanie odpowiednich technik 

czy narzędzi.  

 

Dobrym przykładem na wzbogacenie zajęć jest wprowadzenie większej ilości narzędzi 

cyfrowych, zgodnie z duchem konektywizmu. Brak dostępu do wygodnego narzędzia 

prezentacji notatek czy materiału, jakim na przykład jest tablica, z powodzeniem można 
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zastąpić czatem dostępnym w aplikacji Skype czy też aplikacją pozwalającą na dzielenie  

i wspólne pracowanie na wirtualnych tablicach czy dokumentach, takie jak 

www.webwhiteboard.com czy scriblink.com lub dokumenty na Dysku Google czy Microsoft 

Office Online. Rozwiązania te oczywiście mają swoje ograniczenia (np. konieczność szukania 

dodatkowych rozwiązań przy zapisie znaków fonetycznych), jednak wspomaganie się 

zdjęciami, linkami z Internetu czy też zdjęciem napisanego odręcznie materiału może służyć 

tu za rozwiązanie.  

Natomiast korzystanie, przykładowo, z okienka czatu Skype do prowadzenia wszelkich 

prezentacji treści, zapisu notatek, itp. stanowi nieodzowną pomoc w prowadzeniu 

„dokumentacji” języka użytego podczas całego kursu, co jest szczególnie pomocne przy 

tworzeniu powtórek (dostęp do całej listy słownictwa z danej lekcji w elektronicznej, łatwej 

do skopiowania formie). Obecność czatu tuż przy oknie video daje też możliwość korzystania 

z natychmiastowego, „cichego” feedbacku, gdy nauczyciel słuchając wypowiedzi ustnej 

ucznia, notuje w tym samym czasie potencjalne błędy czy bardziej naturalne konotacje, nie 

komentując ich jednak na głos. Dzięki temu uczeń pracujący ze Skypem może na bieżąco 

poprawiać swoją wypowiedz bez przerywania toku myślowego, dodatkowo wspierając się 

bodźcem wizualnym.  

Środowisko wirtualne oferuje też wiele rozwiązań na dystrybucję materiału do kursu. 

Słuchacze mogą korzystać z typowych podręczników językowych w wersji papierowej, ale 

także otrzymywać materiały w formie plików na Dysku Google, plików elektronicznych typu 

PDF lub DOC, zdjęć, skanów, materiału udostępnionego, dzięki opcji dzielenia się ekranem 

czy korzystając z przesłanego linku (np. do bloga nauczyciela, na którym znajdują się 

interaktywne zadania) lub kodu QR. Uczniowie mogą, w zależności od swoich osobistych 

preferencji, korzystać z wersji elektronicznych, jak i drukować je, aby posiadać udostępnione 

materiały dostępne w wersji papierowej.  

Podobnie używanie nagrań audio w trakcie zajęć przez Skypea nie uniemożliwia 

wykonywania typowych zadań na kształcenie umiejętności słuchania, ponieważ nagrania 

odtworzone przez nauczyciela (na jego komputerze czy też umieszczonym w pobliżu 

komputera odtwarzaczu płyt) są słyszane po drugiej stronie. W przypadku nagrań dostępnych 

w Internecie lub formie plików mp3, nauczyciel może też zdecydować się na przesłanie 
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materiału lub linku do materiału i wtedy uczeń sam uruchamia plik/link ze swojego 

urządzenia mobilnego lub komputera. Przy pierwszych próbach połączeń warto sprawdzić czy 

potrzebne będą także inne środki gwarantujące dobrą jakość audio – słuchawki bądź 

eliminacja hałasów z tła, poprzez ściszenie głośników rozmowy Skype w ustawieniach 

głośności.  

Jedną z silniejszych obiekcji wysuwanych przy okazji dyskusji na 

temat nauczania zdalnego jest kwestia testowania. Nauczyciele 

często mają poczucie, że tylko w przypadku ich fizycznej obecności 

przy uczniu w trakcie testowania mogą oni zagwarantować 

rzetelność i tym samym sensowność testowania.  

Niezaprzeczalnie testowanie online wymaga obdarzenia uczniów większą dozą zaufania, 

jednak jeśli wartością edukacyjną dla nauczyciela jest kształcenie autonomii, 

odpowiedzialności ucznia i współpracy przy próbie osiągnięcia celów, to postrzeganie 

testowania online może przerodzić się w użyteczną i dogodną praktykę służącą procesowi 

uczenia się.  

Przy zajęciach online można skorzystać z dostępnych już specjalnych aplikacji do tworzenia  

i udostępniania testów online, jak na przykład testmoz.com, rozwiązań wkomponowanych  

w wirtualne środowiska uczenia się (np. opcja testów online z platformy Edmodo) lub 

formularzy czy dokumentów z Dysku Google, przy czym te ostatnie pozwalają nauczycielom 

także korzystać z jak najbardziej tradycyjnych metod przygotowania testów. Mianowicie, 

nauczyciel przygotowuje test w wersji elektronicznej w pliku tekstowym, kopiuje go i wkleja 

do dokumentu Google. Następnie umożliwia dostęp do pliku uczniowi i dzieli się z nim 

linkiem dostępu. Uczeń klikając w link przenosi się do testu online i rozwiązuje go edytując 

przesłany plik. W tym czasie nauczyciel cały czas śledzi aktywność ucznia na pliku,  

co minimalizuje ryzyko nieuczciwego korzystania z dodatkowych źródeł. Po upływie 

przypisanego czasu nauczyciel zamyka możliwość edycji przez ucznia i zostaje z gotowym do 

ocenienia materiałem.  

Podane powyżej sugestie rozwiązania pewnych kwestii stanowiących przedmiot obaw ze 

strony nauczycieli i uczniów przed podjęciem zajęć językowych online odnoszą się głównie 

do technicznych aspektów prowadzenia tego typu kursów. Jednak istotną, o ile nie 

najistotniejszą obiekcją przed zaangażowaniem się w tego typu kształcenie, jest brak 
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bezpośredniego kontaktu twarzą w twarz. Obiekcje te można zniwelować wprowadzając 

okres przejściowy, gdy zajęcia online przeplatają się z zajęciami w klasie. Z czasem, często w 

wyniku rożnych planów i wydarzeń życiowych, zajęcia online mogą „wygrać” z tymi 

tradycyjnymi z racji oznaczonej oszczędności zasobów czasowych.  

 

Programy typu Skype nigdy nie zastąpią rzeczywistej komunikacji oraz kontaktu ludzkiego, 

jednak nie są one przeszkodą do efektywnego przekazywania informacji, wymiany myśli czy 

opinii, pomysłów czy komunikacji. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że przy 

zajęciach online odbywających się w znajomych uczniowi warunkach, np. w jego domu, 

Skype ułatwia naturalną komunikację, gdyż pozwala na większą swobodę i otwartość niż 

miałoby to miejsce w warunkach sali lekcyjnej. 

Rozpoczęcie przygody z nauczaniem i uczeniem się online niewątpliwie wymaga inwestycji 

w przystosowanie się do funkcjonowania w warunkach wirtualnej edukacji. Jednak po 

pierwszych, często nacechowanych lękowo, etapach poczucie osiągnięcia czegoś nowego, 

poczucie samorozwoju oraz niezaprzeczalne walory lekcji w wersji mobilnej zrekompensują 

te wstępne reakcje eksponując cały wachlarz pozytywnych aspektów zajęć online, szczególnie 

dla uczniów dorosłych. 
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Rozdział IV. Konspekty zajęć w epoce cyfrowej 
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INTELIGENCJA WIZUALNO-PRZESTRZENNA 

 

CEL OGÓLNY: Studenci umieją opisywać czynności wykonywane w danej chwili, 

uzyskiwać informacje w czasie Present Continuous 

POZIOM: A2 

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 
METODY PRACY MATERIAŁY CZAS 

1. Rozgrzewka, 

powtórka materiału. 

Prezentacja zdjęć 

Studenci opisują 

czynności i wydarzenia 

na materiałach 

wizualnych oraz 

opisują, co mają na 

sobie 

Zdjęcia 

przedstawiające 

różne czynności  

oraz odnoszenie się 

do własnego ubioru  

i nazywanie części 

ubrań i akcesoriów 

10 min. 

2. Studenci umieją 

nawiązać do 

poszczególnych sytuacji 

i opisać różne czynności 

w realiach 

Studenci otrzymują 

kartki z przykładami 

zdań oraz nowe 

czasowniki do 

zaprezentowania 

czynności w grupie,  

aby studenci opisali  

tę czynność 

Kartki ze zdaniami  

i czasownikami 

10 min. 

3. Wprowadzenie 

nowego tematu w 

oparciu o nowy materiał 

Studenci mają ułożyć 

rozsypane dialogi i 

przećwiczyć je w parach 

Kartki z dialogami 10 min. 

4. Czytanie ze 

zrozumieniem  

i udzielanie odpowiedzi 

w oparciu o tekst 

Studenci otrzymują 

tekst. Po przeczytaniu 

odpowiadają na pytania 

do treści tekstu 

 15 min. 
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ĆWICZENIE 1. 

Materiały do tego ćwiczenia można przygotować w oparciu o źródła internetowe  

(np. https://elements.envato.com/activities-curvy-people-concept-illustrations-SEXWPA), 

ilustracje w podręczniku lub na fiszkach. Można również puścić fragment filmu i na  

stop-klatce opisywać daną scenę, eg. 

Scena z filmu przedstawia rodzinę, która szykuje się rano do wyjścia – rodzice do pracy,  

a dzieci do szkoły. Studenci mają opisać czynności i tło wydarzeń, np. pogodę za oknem. 

 The father is having breakfast. He is sitting at the table and reading a newspaper.  

He is wearing a black suit, a white shirt and a grey tie. 

 The mother is making breakfast for the children. She is cutting bread. She is wearing  

a blue jacket and black trousers, a white blouse and white trainers. 

 The children are laughing and running around the table. The boy is wearing sports 

clothes while the girl is wearing a white T-shirt and a pink skirt. 

 The sun is shining. It isn't raining. 

Można studentów naprowadzić na opis czynności zadając pytania do postaci, eg.  

– Is the mother having breakfast?  

– No, she isn't. She is making breakfast. 

– Is the father listening to the news?  

– No, he isn't. He is reading a newspaper. 

Można również narysować wykres, który ułatwi naukę i zapamiętanie nowego słownictwa 

poprzez skojarzenia z danym tematem, eg.  
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Outdoor activities: 

 play football, 

 mow the grass, 

 water the garden, 

 sweep the yard, 

 chop the wood, 

 ride a bike, 

 drive a car, 

 play hide-and-seek, 

 skate, 

 ski, 

 swim, 

 climb a tree, 

 do the shopping, 

 get dressed. 

Po opisaniu czynności na zdjęciach studenci mogą dostać drugie podobne zdjęcie i opisać oba 

odnajdując różnice między nimi, eg.  

In picture A the man is chopping the wood while in picture B the man is sweeping the yard. 

 

ĆWICZENIE 2. 

W ćwiczeniu drugim studenci otrzymują przykłady zdań na kartkach. Mają je zaprezentować 

grupie tak, aby opisali je w języku angielskim. 

 I'm playing football. 

 I'm mowing the grass. 

 I'm watering the garden. 

 I'm sweeping the yard. 

 I'm chopping the wood. 

 I'm riding a bike. 

 I'm driving a car. 

 I'm playing hide-and-seek. 

 I'm skating. 

 I'm skiing. 

 I'm swimming. 

 I'm climbing a tree. 

 I'm doing the shopping. 

 I'm getting dressed. 
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Można również wprowadzić nowe słownictwo na bazie kolokacji, eg. 

EVERYDAY ACTIONS. Match a verb from A with a word or phrase in B. 

A B 

1. reasd a. bus 

2. listen b. the Net 

3. get up c. to the radio 

4. stay d. TV 

5. catch e. on the phone 

6. go f. in bed late 

7. do g. magazines 

8. watch h. early 

9. check i. nothing 

10. chat j. your e-mails 

11. surf k. to bed late 

 

ĆWICZENIE 3. 

W tym ćwiczeniu studenci mają za zadanie ułożyć rozsypany dialog w spójną całość  

i przećwiczyć go z podziałem na role w parach. 

DIALOG 1. 

 Not really. I‟m staying at home to study for my final exams. 

 Thanks Tom. I'll tell you... 

 {1} Hello Pat. It's Tom. 
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 I see. Well, why don't you come out for a drink on Saturday evening? There's a new 

club opening on the river... 

 Are you doing anything this weekend? 

 Ok. I'll call you again next week. Good luck with your exams! 

 Hello Tom. 

 Oh, that's really nice of you but I don't like going out when I have to study. I'm sorry. 

Perhaps another time. 

DIALOG 2. 

 Well, would you like to go out for a drink, or something to eat? 

 Hello, Betty? it's Tom. 

 Great idea! Oh, wait a minute. Saturday? No, I've just remembered. I'm going to the 

cinema on Saturday. Kate's bought some tickets to see that new comedy. Why don't we 

go out on Sunday evening? 

 Perfect! We can meet up on the river at 6:30. 

 Nothing. Why? 

 What are you doing on Saturday evening? 

 7 pm would be better for me. I'm going to Cambridge on Sunday to visit my aunt. I‟m 

driving, so I won't be back.... 

 Hello. 

 

ĆWICZENIE 4. 

W ćwiczeniu czwartym, podzielonym na 2 części, studenci są na imprezie dla VIP-ów i mają 

za zadanie uzupełnić informacje na karcie na temat bardzo ważnych gości. Następnie mają 

uzupełnić tabelę informacjami na temat różnych postaci zadając sobie nawzajem pytania, aby 

wypełnić wszystkie rubryki. 
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PART 1. 

You are a writer 

 Where are you from? 

 You are writing a book in Brighton 

 What is it called and what is it about? 

 Are you having a fantastic, good/bad /terrible time at the party? Why? 

You are a film director 

 Where are you from? 

 You are making a film in Brighton 

 What is it called and who are you working with? 

 Are you having a fantastic/good/bad/terrible time at the party? Why? 

You are a singer 

 Where are you from? 

 You are making a new record in Brighton 

 What's it called and what kind of music is it? 

 Are you having a fantastic/good/bad/terrible time at the party? Why? 

You are a famous sports man/woman 

 Where are you from? 

 You are training for a competition in Brighton 

 Which competition and where is it going to be? 

 Are you having a fantastic/good/bad/terrible time at the party? Why? 

You are a TV presenter 

 Where are you from? 

 You are making a TV programme in Brighton 
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 What is it and what is it about? 

 Are you having a fantastic/good/bad/terrible time at the party? Why? 

You are an actor / actress 

 Where are you from? 

 You are making a film in Brighton 

 What is it called and who are you working with? 

 Are you having a fantastic/good/bad/terrible time at the party? Why? 

 

PART 2. 

ACTOR/ACTRESS     

WRITER     

SINGER     

FILM DIRECTOR     

SPORTS MAN/WOMAN     

TV PRESENTER     
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INTELIGENCJA WIZUALNO-PRZESTRZENNA 

 

CEL OGÓLNY: Studenci rozróżniają użycie czasu Present Simple i Present Continuous 

POZIOM: B1 

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 
METODY PRACY MATERIAŁY CZAS 

1. Rozgrzewka, 

powtórka materiału. 

Prezentacja zdjęć 

Studenci mają 

dokończyć zdanie  

w czasie Present 

Continuous lub  

Present Simple 

Fiszki z połówkami 

zdań, które mają 

dokończyć w jednym  

z dwóch czasów 

teraźniejszych 

5 min. 

2. Studenci umieją 

tworzyć pytania  

i odpowiedzi w czasie 

Present Simple  

i Present Continuous 

Studenci otrzymują 

kartki z pytaniami  

do ułożenia zdań 

pytających  

i odpowiedzi 

Kartki ze zdaniami 10 min. 

3. Wprowadzenie 

nowego tematu: City  

or Country? w oparciu 

o nowy materiał wideo 

Studenci oglądają film  

i poznają nowe 

słownictwo. Udzielają 

odpowiedzi na pytania 

do filmu 

Film wideo 20 min. 

4. Czytanie i mówienie Studenci czytają oferty 

nieruchomości na wsi  

i w mieście 

Fragmenty tekstu 

ogłoszeń nieruchomości 

10 min. 
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ĆWICZENIE 1. 

W tym ćwiczeniu studenci otrzymują na kartkach zdania do dokończenie w czasie Present 

Simple i Present Continuous, eg. 

 I usually go to work by car but this week ........................................ 

 He usually has coffee for breakfast but today .................................. 

 She always does the homework after school but today ................................... 

 They often spend summer holidays in the mountains but this year.................... 

 They play football every Sunday but this week .............................................. 

 I get up early every day but today ........................................ 

 She often goes to bed late but today ..................................... 

 He always has meat for dinner but today .............................. 

 She is learning now but she never ........................................ 

 He is going to the gym now but he usually ............................. 

 I'm having lunch today but usually ........................................ 

 They aren't playing basketball today but they often ....................................... 

 The cat isn't sleeping on the sofa but usually ................................................ 

 We aren't going to work together but usually ............................................... 

 He isn't snoring now but usually ........................................... 

 

ĆWICZENIE 2. 

W tym ćwiczeniu studenci mają za zadanie utworzyć poprawne gramatycznie zdania pytające 

i udzielić odpowiedzi w danym czasie. 

I. 

1. Why/you/learn/English? 

............................................................ 

2. you/often/learn new words in your own 

language 

............................................................ 

II. 

1. How often/you/read? 

............................................................. 

2. What/you/read/at the moment? 

.............................................................. 
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III. 

1. you/study/English/at the weekends? 

............................................................. 

2. you/study/ anything else apart from 

English at the moment 

............................................................. 

IV. 

1. you/play/any sport at the moment? 

............................................................. 

2. What sport/you/usually/play in 

summer? 

.............................................................. 

V. 

1. you/expect/any letters at the moment 

............................................................. 

2. you/expext/to do a lot of writing in 

English in the future? 

.............................................................. 

VI. 

1. you/work at the moment? 

............................................................... 

2. What time/people/usually finish work 

in your country? 

............................................................... 

VII. 

1. have/you/free time? 

.............................................................. 

2. have/you/a good time at the moment? 

.............................................................. 

VIII. 

1. What/you /usually wear for weddings? 

................................................................ 

2. What/you/wear at the moment? 

................................................................ 

IX. 

1. you/sleep well at the moment? 

.............................................................. 

2. How many hours a night/you/usually 

sleep? 

.............................................................. 

X. 

1. What/you/think about politicians? 

................................................................. 

2. What/you/think now? 

.................................................................. 

 

W każdej parze zdań student ma utworzyć pytanie i odpowiedź w czasie Present Simple  

i Present Continuous. Studenci mogą pracować w parach lub w grupie zadając sobie pytania. 

Nie muszą zapisywać odpowiedzi, powinni je jednak zapamiętać. 
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ĆWICZENIE 3. 

W tym ćwiczeniu studenci poznają słownictwo na temat życia na wsi i w mieście dodając 

własne pomysły. Następnie oglądają film i po obejrzeniu odpowiadają na pytania odnoszące 

się do treści filmu (https://www.youtube.com/watch?v=7LfahiST1jQ). 

Nauczyciel zatrzymuje film po każdej osobie. Następnie studenci oglądają ponownie cały 

film, aby sprawdzić i potwierdzić swoje odpowiedzi. 

Studenci pracują w parach. Jeśli nie znają pewnych słów lub zwrotów niech próbują odgadnąć 

ich znaczenie w parach, a jeśli nadal nie znają znaczenia zwracają się do nauczyciela. 

PRZED OBEJRZENIEM: 

A. Which of the words and phrases in the box do you associate with the city and country? Fill 

in the chart below: 

 noisy 

 different ways of 

entertainment  

 means of transport 

 terraced house 

 crowded streets 

 block of flats 

 slow pace of life 

 no noise  

 cottage  

 everything at your 

fingertips  

 farmhouse  

 rural  

 on the spur of the 

moment 

 music venues  

 traffic jams  

 converted flat   

 country setting 

 peaceful  

 picturesque views  

 commuting 

problems 

 high crime rates  

 language schools  

 job opportunities 

 in a hurry 

 polluted 

 heavy traffic 

 city centre 

 fresh air 

 relaxation 

 big nights out 

 museums 

 theatres 

 more diverse 

population 

 urban 

 stress free 

 wildlife 

 freedom 

 hectic lifestyle 

 unspoilt 

 healthy 

 easy access to  

a lot of things 

 idyllic 

 sports facilities 
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CITY COUNTRY 

  

 

PO OBEJRZENIU: 

B. Watch the film and answer the questions: 

1. Speaker 1 says that the main thing he likes about living in Leeds is easy 

.......................... to a lot of things. Which word does he use here? 

2. How can living in Leeds feel at first? 

3. In the speaker's opinion which group of people does Leeds really appeal to? 

4. Why might Speaker 1 move to London in the future? 

5. Speaker 2 describes his country setting as .........................? 

6. What's great about looking out of the window for speaker 2? 

7. Speaker 2 says that outings such as going to the cinema can't be done 'on the 

........................ of the ....................... What does he mean by this phrase? 

8. How does everything seem for speaker 2 when he goes to cities now? 

9. Which is true or false for Speaker 3: 

 the trains that run nearby her flat make a lot of noise during the day and at night, 

 there's not enough nice things to do and see in the city, 

 her flat is the upper half of the house that's been converted, 

 she doesn't go to the museums and theatres as much as she used to. 

10. Which of the following does speaker 4 not mention about living in the country? 

freedom  fresh air  no noise  wildlife 

11. Does she have next door neighbours? 

12. How does speaker 4 describe her journey home? 

13. Fill in the gaps in speaker 4's final sentence: 

'I ...................... going back to a town' 
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ĆWICZENIE 4. 

W tym ćwiczeniu studenci czytają na temat dwóch nieruchomości, mają odpowiedzieć na 

pytania i opisać, w którym chcieliby mieszkać przez jeden miesiąc i dlaczego. 

PROPERTY 1 THE AREA 

A beautiful apartment in the centre of 

Seville. It is on the third floor and is very 

quiet all day. All you can hear is the sound 

of the church bells. The apartment is light 

and sunny with large windows The kitchen 

is new and opens onto the balcony. The 

bathroom is spacious. There are two 

bedrooms, one double and one single, and 

there is a sofa bed in the living room. 

The apartment is in the historic centre of 

Seville, two minutes' walk from the 

cathedral and fifty metres from the 

commercial centre. There are plenty of 

local bars and restaurants serving 'tapas' 

(typical Spanish dishes). 

PROPERTY 2 THE AREA 

We have a large semi-detached house with 

a garden, one hour from the centre of 

London. The house has four bedrooms, 

each with an en-suite bathroom, a large 

kitchen/eating area a sitting room, a formal 

dining room and a study. The house is old 

and has a sense of history, and that makes 

it special. 

There is a daily market and a high street 

full of shops just ten minutes' walk from 

the house. We are also close to a tube 

station, which can take you into central 

London, where you will find all the 

museums theatres, shops and restaurants 

you could wish for. 

Which property: 

1. is near the old centre?...................................................... 

2. has outside space? .......................................................... 

3. has one big bathroom? .................................................... 

4. is good for dinner parties? ............................................... 

5. has restaurants near the house ?........................................ 

6. is near public transport? .................................................. 

7. is a house for two families? ............................................ 

8. has shopping are within walking distance?......................... 
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Pod koniec zajęć uczniowie mogą porozmawiać o wadach i zaletach mieszkania w obu 

miejscach, eg. 

How are the houses/rooms similar and how are they different? 

Which style of the house/apartment/room do you prefer? 
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INTELIGENCJA CIELESNO-KINESTETYCZNA 

 

CEL OGÓLNY: Studenci rozróżniają rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, umieją 

opisywać rzeczy, polecić restaurację i opisać ulubioną kuchnię. 

POZIOM: B1 

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 
METODY PRACY MATERIAŁY CZAS 

1. Rozgrzewka, quiz 

na znajomość słów: 

What word am  

I explaining? 

Studenci mają 

odgadnąć słowo  

z definicji 

Fiszki z definicjami 

słów 

8 min. 

2. Studenci ćwiczą 

słuchanie i mówienie 

Studenci mają 

wysłuchać materiał  

i odnaleźć w słuchaniu 

konkretne zwroty 

Studenci otrzymują 

ćwiczenie do 

słuchania na 

podstawie materiału 

leksykalnego 

15 min. 

3. Wprowadzenie 

tematu: rzeczowniki 

policzalne  

i niepoliczalne 

Studenci mają 

pogrupować 

rzeczowniki  

w kategoriach How 

much/How many 

Ćwiczenie zapisane  

w tabeli na tablicy  

w dwóch kolorach 

8 min. 

4. Poprawne 

zastosowanie 

rzeczowników 

policzalnych  

i niepoliczalnych 

Studenci poprawiają 

błędne formy 

rzeczowników  

w zdaniach 

Zdania na paskach 5 min. 

5. Czytanie ze 

zrozumieniem 

Studenci układają 

rozsypany tekst 

Ułożenie wypowiedzi 

w odpowiedniej 

kolejności 

 9 min. 
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ĆWICZENIE 1. 

W ćwiczeniu pierwszym studenci są podzieleni na dwie grupy i mają odgadnąć słowa  

z definicji. Studenci po kolei losują kartkę z definicją i wychodzą na środek, aby ją 

przeczytać. Student, który odgadnie słowo zdobywa punkt dla swojej grupy. 

GRUPA A 

1. It's a kind of dish that you have after your main course. (DESSERT) 

2. It's a type of animal that is normally huge, heavy and grey. It can be found in Africa 

and has a trunk. (ELEPHANT) 

3. It's the stuff you put on desserts like strawberries to make it sweeter/ It's thick and 

smooth. (WHIPPED CREAM) 

4. It's something English people put on the floor It comes in different colours and it can 

be smooth or rough. (CARPET) 

5. It's a thing you use for making your pencil pointed at the end so that you can write 

with it. (SHARPENER) 

6. It's very soft and you use it when you are sleeping for your head. (PILLOW) 

7. It's a smooth oval thng that you can eat fried, boiled or scrambled. (EGG) 

8. It's usually made of metal and it has a narrow handle. You use it for eating, but not 

cutting. (FORK) 

9. It's a type of sport that you can do anywhere. It's like running but slower. (JOGGING) 

10. It's stuff that you take when you are feeling ill. (MEDICINE) 

GRUPA B 

1. It's a rectangular area where people play tennis or volleyball. (COURT) 

2. It's sweet, brown, sticky stuff that is made from cocoa. (CHOCOLATE) 

3. It's a very wide road where cars can drive very fast between different cities. 

(MOTORWAY) 

4. It's a thing that they do to films when they change the original language. (DUB) 

5. It's a person who you work with or who has the same profession as you. 

(COLLEAGUE) 
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6. It's a hard, round thing you can find in the kitchen. It's used for frying things. 

(FRYING PAN)  

7. It's a huge beautiful building where royal families traditionally lived. (PALACE) 

8. It's a narrow space between rooms in a house where you can walk to get from one 

place to the other. (CORRIDOR) 

9. It's very light and soft and it comes from the birds. (FEATHER) 

10. It's rectangular and made of plastic and it's used for changing the TV channel. 

(REMOTE CONTROL) 

 

ĆWICZENIE 2. 

W ćwiczeniu drugim studenci otrzymują materiał leksykalny – słownictwo dotyczące 

jedzenia, kuchni i restauracji na obrazkach. Mają opisać zdjęcia, które przedstawiają 

restauracje i dania z różnych krajów. Nauczyciel może napisać na tablicy nazwy krajów: 

Mexico, Japan, China, Argentina, France, Italy. 

Which country has the best cuisine? 

Have you tried all these types of cuisine? 

Listen to someone describing a restaurant. Tick the correct summary: 

a. the speaker asks her friend about a new Chinese restaurant 

b. the speaker thinks the Argentinian restaurant is good, but her friend wouldn't like it. 

c. the speaker tells her friend about a new vegetarian restaurant which she thinks her 

friend would like 

d. the speaker is recommending a new Argentinian restaurant to her friend. 
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Następnie studenci słuchają jeszcze raz, aby rozpoznać i zaznaczyć wykorzystane w nagraniu 

zwroty. 

HOW TO RECOMMEND A RESTAURANT? 

LOCATION 
It's on the river/on the main square/on a small 

street...../it's near 

ATMOSPHERE 
Very lively/busy/noisy/romantic 

It has a bar/live music 

MENU 

It specializes in......... 

the menu is varied/traditional 

the food is fresh/good-quality/beautifully prepared 

SERVICE 
The service is a little slow. 

The waiters are very friendly/efficient. 

PRICES 
The prices are reasonable. 

It's quite expensive. 

RECOMMENDATION 

If you are in the area, you must go 

it's worth a visit. 

You'd love it. 

 

TAPESCRIPT 

A: Have you been to La Pascada that new restaurant in Islington? 

B: No. Where is it? 

A: It's on a small street, just off Upper Street 

B: And is it nice? 



Rozdział IV. Konspekty zajęć w epoce cyfrowej 

 

 
260 

A: It's brilliant. I went there last night. It's Argentinian, and it has a great atmosphere – 

very lively. They play loud music, and serve Argentinian beers, with limes. The menu is 

very traditional with lots of meat and fish. The chef is from Argentina, so he makes sure 

that all the meat is really fresh and good quality. They serve huge steaks, with a typical 

spicy 'salsa' – a sauce and lots of delicious vegetables. And the best thing about it is that 

the prices are very reasonable. And the waiters are really friendly, and good-looking too. 

If you are in Islington, you must go there. You'd love it. 

 

ĆWICZENIE 3. 

W tym ćwiczeniu studenci otrzymują na kartkach zestaw rzeczowników, podchodzą do 

tablicy i muszą je pogrupować, i zapisać w dwóch kolorach, po lewo How much rzeczowniki 

niepoliczalne, a po prawo How many do rzeczowników policzalnych (i należy zapisać je  

w liczbie mnogiej). 

coffee / water / jeans / person / time / money / furniture / news / information / equipment / 

chairs / village / city / box / tooth / foot / baby / vegetable / advice / ice-cream / seafood / book 

/ child / woman / man / woman / meal / watch / pasta / table / fork / pillow / spoon / knife / 

leaf / wife 

 

HOW MUCH HOW MANY 
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ĆWICZENIE 4. 

W tym zadaniu studenci dostają na paskach papieru zdania w niepoprawnej formie i mają 

zapisać je z właściwą formą rzeczownika. 

Correct the mistakes in the following sentences: 

A. We went to buy a furniture. 

We went to buy ........................................ 

B. In the evening, I love listening to a music. 

In the evening, I love listening to ................................... 

C. We went out to lovely restaurant. 

We went out to ................................. 

D. Hurry up! We don't have many time. 

Hurry up! We don't have ................................... 

E. I don't think I can come to the theatre because I only have a few money. 

I don't think I can come because I only have ................................ 

F. Would you like a milk in your coffee? 

Would you like ....................................... 

G. The show was cancelled. That's a very bad news. 

The show was cancelled. That's ................................. 

H. I‟m going to the supermarket to buy some breads. 

I'm going to the supermarket to buy ............................................ 

I. I don't like a salt on my food. 

I don't like .............................................. 
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ĆWICZENIE 5. 

W tym ćwiczeniu studenci dostają rozsypaną wypowiedź, którą należy ułożyć  

w odpowiedniej kolejności. 

A. You keep up your protein level you have to eat a lot of beans and pulses. Vegetables 

like Broccoli are also good because they have lots of iron. If you are planning on becoming 

a vegetarian, I would think about your reasons really carefully. 

 

B. I felt this was really cruel and it put me off meat completely, so I asked my mum if  

I could try it out for a week. I loved trying out all the different alternatives to meat, so  

I became a vegetarian 

 

C. Never forget about fruit and vegetables as they contain a lot of vitamins and make you 

healthy. You should also eat lots of dairy products such as yoghurt, milk, cottage cheese 

and eggs 

 

D. If you don't like vegetables, I don't think this is a very good option. Your diet must be 

balanced and once you decide to give up meat completely, you've got to replace it with 

other products to stay healthy. I managed to do so and I don't think I will ever eat meat 

again. 

 

E. I have been a vegetarian for five years. I became one after watching a video at school 

which was about factory farming animals being killed for their meat. 

 

F. But being a vegetarian can be hard at times. You have fewer options to eat in most 

restaurants and in my school not a lot of meals are provided for vegetarians. You have to 

plan your meals carefully, especially when you are still growing . 
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INTELIGENCJA CIELESNO-KINESTETYCZNA 

 

CEL OGÓLNY: Studenci umieją opowiedzieć o przygotowaniach do podróży. Opowiadać 

o wakacjach i sposobach podróżowania, umieją wyrazić w czasie Present Perfect co już, 

właśnie lub jeszcze nie zrobili 

POZIOM: A2 

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 
METODY PRACY MATERIAŁY CZAS 

1. Rozgrzewka, quiz 

na poprawność 

gramatyczną Noughts 

and Crosses 

Studenci podzieleni na 

dwie grupy zdobywają 

punkty za poprawianie 

zdań 

Karty ze zdaniami  

dla obu grup.  

Diagram na tablicy 

10 min. 

2. Studenci ćwiczą 

opowiadając  

o przygotowaniach  

do podróży w czasie 

Present Perfect 

Studenci tworzą listę 

rzeczy i opisują, co 

zostało przygotowane 

do podróży 

Studenci otrzymują 

ćwiczenia ze 

słownictwem  

i gramatyczne  

oraz zdjęcie 

15 min. 

3. Wprowadzenie 

tematu Holidays  

and Transport 

Studenci mają 

pogrupować 

rzeczowniki w 

kategoriach: means of 

transport / types of 

holidays / equipment 

Ćwiczenie zapisane  

w tabeli na tablicy  

w trzech kolorach  

oraz krzyżówka 

10 min. 

4. Użycie słownictwa 

w danym kontekście. 

Uzupełnianie zdań 

tekstu 

Studenci uzupełniają 

tekst używając danych 

słów i zwrotów 

Teksty z lukami  

do uzupełnienia 

10 min. 
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ĆWICZENIE 1. 

W ćwiczeniu pierwszym studenci są podzieleni na dwie grupy, otrzymują karty z listą zdań, 

które zawierają błędy. Zadaniem studentów jest wskazać i poprawić błąd. Za każdą poprawną 

odpowiedź grupa zdobywa punkt i zaznacza w tabeli numer zdania kółkiem lub krzyżykiem. 

Za trzy prawidłowe odpowiedzi pod rząd dolicza się jeden punkt. Grupa z najwyższą liczbą 

punktów wygrywa. 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

SENTENCES A 

1. My brother's the younger than me. (x – no the) 

2. This is the one that I want. (ok) 

3. I'm going to apply on the job. (x – apply for) 

4. The old people should be respected. (x – no the) 

5. I'd like to be a pilot in the future. (ok) 

6. She's tall and the hair is curly. (x – her hair) 

7. Can I have a milk, please? (x – some milk) 

8. She agrees the other person. (x – agrees with) 

9. Peter is old friend. (x – an old...) 

10. Pacific ocean is very big. (x – The ocean) 

11. I know the family sitting over there. (ok) 

12. The Everest is a very high mountain. (x – no The) 

13. Will you pass me butter? (x – the butter) 

14. I'm worried about my exams.(ok) 

15. Spanish are usually dark. (x – The Spanish) 

16. I don't like the cats at all. (x – no the) 
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SENTENCES B 

1. The man on my left is the doctor. (x – a doctor) 

2. My brother works as fire fighter. (a fire fighter) 

3. The Lake Geneva is very beautiful. (x – no the) 

4. She's the tallest girl in the class. (ok) 

5. I've been listening to the radio. (x – listening to) 

6. Susan is at the university at the moment. (x – at university) 

7. It will be difficult to climb the mountain (ok) 

8. I went out with the friend last night. (x – a friend) 

9. Do you want the lunch now. (x – no the) 

10. There's a leisure centre in a centre. (x – the centre) 

11. I usually spend a lot on clothes. (ok) 

12. Pollution is a big problem. (ok) 

13. I stayed at a hotel in south of Italy. (x – the south) 

14. It depends of the teacher. (x – depends on) 

15. I like the oranges best. (x – no the) 

16. Last weekend she studied a lot. (ok) 

 

ĆWICZENIE 2. 

W tym ćwiczeniu studenci otrzymują listę rzeczy do zrobienia przed podróżą wraz ze 

zdjęciem i opisują w czasie Present Perfect co zostało już zrobione. 

THINGS TO DO: 

+   1. collect plane tickets x   6. close windows 

x   2. pack clothes x   7. water the plants 

+   3. find passport +   8. write Erica an e-mail with instructions 



Rozdział IV. Konspekty zajęć w epoce cyfrowej 

 

 
266 

+   4. change money x   9. take the cat to Erica's house 

+   5. buy sunglasses x   10. charge the mobile 

1. She has already collected the plane tickets 

2. She hasn't packed her clothes yet. 

3. She has already found her passport 

4. She has already changed the money. 

5. She has already bought sunglasses. 

6. She hasn't closed the windows yet. 

7. She hasn't watered the plants yet. 

8. She has already written Erica an e-mail with instructions. 

9. She hasn't taken the cat to Erica's house yet. 

10. She hasn't charged the mobile yet. 

 

ĆWICZENIE 3. 

W tym ćwiczeniu studenci mają zapisać w poprawnej kolejności rozsypane zdania. 

1. Jim hasn't found yet a new job. (Jim hasn't found a new job yet) 

2. We've come back from Turkey just, so we haven't yet seen your pictures. 

(We've just come back from Turkey, so we haven't seen your pictures yet.) 

3. Fernando already has had his lunch. (Fernando has already had his lunch.) 

A. Have you yet read that book?  B. Yes, I've finished it just. 

(A. Have you read that book yes?  B. Yes, I've just finished it.) 

4. Already I have spoken to the manager about the problem. 

(I have already spoken to the manager about the problem.) 

5. A. Is Robert still there?  B. No, he has left just. 

(A. Is Robert still there?  B. No, he has just left.) 

6. It's only 9:30 but Sam already has gone to bed. 

7. (It's only 9:30 but Sam has already gone to bed) 
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MEANS OF 

TRANSPORT 
TYPES OF HOLIDAYS EQUIPMENT 

plane, ferry, ship, car, train, 

coach, bicycle 

package holiday, beach 

holiday, hiking holiday, 

sailing holiday, camping 

holiday 

camera, backpack, torch, 

tent, sleeping back, 

sunglasses, sun hat, sunbed, 

towel, helmet map, 

suitcase, suntan lotion, 

rucksack, backpack 

 

ĆWICZENIE 4. 

W tym ćwiczeniu studenci rozwiązują krzyżówkę w oparciu o słownictwo związane  

z tematem podróży (w nawiasie podana jest liczba liter w danym słowie). 

ACROSS 

3. You can see more of the city if you use (5).............. transport. 

6. During busy periods, it's best to (4)....................your holiday early. 

8. We like museums and churches, so we go (11).........................and take lots of pictures. 

9. Did you use buses and trains or (4) .................................a car? 

DOWN 

1. I'm a good cook, so I enjoy self- (8).................................. holidays 

2. I love discos, so every night I go (8)........................................ . 

4. I usually lie on a beach and (8)........................................ all day. 

5. When I go on holiday I always (4)................................a towel suncream and shorts. 

7. The cheapest holidays are last (6)..................................deals. 
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ĆWICZENIE 5. 

W tym ćwiczeniu studenci mają uzupełnić teksty pocztówek z wakacji słownictwem  

i zwrotami z tabeli. 

 

high         relaxation         sunbathe         calm         seen          love          five-star         

get sunburnt         great         absolutely        snorkelling        cool        sandy        sunbed          

front       boiling         colourful         sun umbrella         wish        tiring         sightseeing  

 

Dear Sarah, 

I'm having a ........................... time in Egypt. We're staying at a .......................... hotel just in 

................ of the ......................., blue sea. At the moment I'm on the ............................ beach, 

lying on the ...................................... under the .................................... sipping ice tea 

to.................... down. I'm trying to ................................... a bit to get a great tan, but it's 

................................ hot, so you have to be really careful not to ................................ . Mike's 

crazy about ...................... fish, so he's ..................................... all the time. Don't think it's just 

..............., though – we're doing a bit of ..................................., which is quite 

.................................. because of the ............................ temperature. We've already 

........................................ the Pyramids and the Sphinx, it was ......................... fantastic. 

......................... you were here. 

............................ 

Ann 
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catching           taken photos           flight           rough           interesting           view of           

visited           get some tan           wonderful           soon           a sightseeing tour           

walking           rented an apartment           bought (.....) souvenirs 

 

Dear Ann, 

Italy is ........................................! We've ................................ in Tuscany with a lovely 

.....................sunflower fields. Today I'm on ................................... of Florence. I've already 

.................... some .......................and I've also .................................. of the monuments. We've 

been .................................... all day and we've ................................. so many ........................ 

places. Tomorrow we're going to the beach to ...................................... We'll also play in the 

waves as the sea's usually ........................................ . We're ..................................... an early 

......................... back to London on Friday. See you .........................! 

Lots of love, 

Sarah 
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INTELIGENCJA MUZYCZNO-RYTMICZNA 

 

CEL OGÓLNY: Studenci umieją opisywać zawody, miejsce pracy, obowiązki zawodowe 

POZIOM: B1 

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 
METODY PRACY MATERIAŁY CZAS 

1. Rozgrzewka, 

wprowadzenie  

do tematu 

Studenci opisują 

zdjęcia. Czytają 

przykłady zdań ze 

słownictwem. Praca  

w parach 

Zdjęcia i przykłady 

zdań 

10 min. 

2. Studenci umieją 

opisać sytuację  

z nagrania 

Studenci słuchają 

nagrania dla 

zrozumienia kontekstu 

i szczegółowych 

informacji, opisują 

zdjęcie 

Zdjęcia, nagranie  

i ćwiczenie tekstowe 

10 min. 

3. Studenci umieją 

opisać idealne miejsce 

pracy 

Studenci oglądają film 

wideo i odpowiadają 

na pytania 

Kartki z pytaniami. 

Film 

17 min. 

4. Studenci 

wypowiadają się na 

temat obowiązków 

zawodowych 

Studenci łączą słowa  

z definicjami, 

następnie słuchają 

nagrania 

Karty ze słownictwem 

i z definicjami, 

nagranie 

7 min. 
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ĆWICZENIE 1. 

W tym ćwiczeniu studenci opisują zawody i środowisko pracy na zdjęciach. Odpowiadają na 

pytania. 

Discuss: 

1. Describe the working environment in the photos 

2. What are the pros and cons of working in each place? 

3. What would be your ideal working environment? 

 

Następnie czytają na głos zdania, wyjaśniają znaczenie słów wytłuszczonym drukiem i zadają 

sobie pytania w parach. 

Read the questions and check the meaning of the words in bold: 

1. Are there many unemployed people in your country? 

2. Would you like to be self-employed? What are the advantages and disadvantages? 

3. What qualifications do you have for your job? How experienced are you? 

4. When you apply for a job, do you normally send a CV? Do you need to include 

references? 

5. How do you hear about job vacancies in your professions? 

6. Do you do a 9-5 job? Would you like to work flextime? 

7. Do you work long hours? How often do you work overtime? 

8. What are the perks of your job? 

9. Is your work rewarding? What do you like about it? 

10. What are the biggest challenges in your job? 

11. How often do you expect to get a pay rise in your job? Is it easy to get promoted? 

12. Would you like to work on commission? Why/Why not? 
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ĆWICZENIE 2. 

W tym ćwiczeniu studenci opisują zdjęcie jako wprowadzenie do tematu dobrych i złych cech 

szefa w pracy. 

 What kind of boss do you think this is? 

 Have you ever known a boss like this? 

 Write down three things a good boss does and three things a bad boss does 

 Compare your ideas with your partner 

Następnie słuchają nagrania i uzupełniają tabelę informacjami: 

 Are they happy with their boss? Why/Why not? 

SPEAKER 1   

SPEAKER 2   

SPEAKER 3   

SPEAKER 4   

Studenci słuchają nagrania jeszcze raz i wybierają odpowiednie słowa i zwroty, aby uzupełnić 

zdania. 

Listen again and choose the correct words/phrases to complete the sentences. 

1. Speaker 1's boss makes her feel a) organised b) angry. She says, 'I find her really 

annoying/annoyed'. 

2. Speaker 2's boss a) listens and understands his feelings b) goes to hospital a lot. He 

says 'She is a great boss, and very understand/understanding'. 

3. Speaker 3's boss makes her feel a) scared b) angry. She says 'It can be very 

frightened/frightening‟. 

4. Speaker 4 describes working with his boss as very a) boring b) interesting and fun. 

He says, 'It's very excited/exciting to work with Michael'. 
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TAPESCRIPT 

SPEAKER 1 

I find her really annoying. She comes in at the end of the day, and gives you lots more work to 

finish by tomorrow. It makes it very difficult to organise your time 

SPEAKER 2 

I am very pleased to work for Anya. She is a great boss and very understanding. Like when 

my wife was ill in hospital, she sent her flowers. And when I was feeling worried about it, she 

sent me home for the day, I didn't have to ask, because she understands how you feel before 

you say anything. 

SPEAKER 3 

He can be quite aggressive. If someone forgets to do something, he really shouts. Sometimes 

he even throws things around the office. It can be very frightening. 

SPEAKER 4 

It's very exciting to work with Michael because he has so much energy and enthusiasm. He 

has a lot of new ideas for the business, and he involves people, so their ideas are included 

too. Work never gets boring because he is always changing things. 

 

ĆWICZENIE 3. 

W tym ćwiczeniu studenci czytają fragment tekstu jako wprowadzenie przed obejrzeniem 

filmu i uzupełniają go słowami z ramki. Następnie oglądają film i odpowiadają na pytania 

dotyczące treści filmu (https://www.youtube.com/watch?v=thOAR7llwRQ). 
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Read the extract from an interview, with Richard Semler below, and fill in the gaps with  

a word from the box. 

colour         away         process         suits         other         simple         choose        

everything        uniforms         time         trust         symbols 

 

'I went into things like, you know, how could we possibly tell people that we 

(1)................................them completely and then search them when they leave'. So we started 

going from the very (2) ..................................issues of, for example, getting people to choose 

what (3)................................... they wanted to use, if at all, and what (4)............................... . 

We went from there, and I think we started with all the very small things, as 

(5)............................. . But then people started saying, 'Well, but if we can 

(6)...................................our own this and that, why can't we choose what 

(7)........................we work?' And slowly we started going through a (8)...........................which 

said that...we applied a tool, it's a mental tool, to everything, which was really what we called 

the three 'why's which was to ask three 'why's in a row about (9)..................... And almost 

nothing stands up after that. When you say, 'Why are we wearing (10)..................... and ties?' 

and people say, 'So we'll look more like each other?' and these things suddenly start going 

(12).................................. . 

 

Studenci oglądają film i sprawdzają swoje odpowiedzi. Po obejrzeniu można przedyskutować 

w grupie następujące pytania: 

1. Do you agree with what Semler said about treating people as adults? 

2. In general, do you think traditional ideas or innovative ideas are more important in 

business? 

3. What is your idea of the 'ideal office' or working environment? 
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Podczas oglądania studenci mają odpowiedzieć na następujące pytania: 

1. Where is the ideal workplace in the extract located? 

2. In the opening line of the extract which word is used to describe the type of workplace 

that Richard Semler has created. 

3. Friday is described as a 'good example' of the way the office works. Why? 

4. What exactly is Richard buying from his employees? 

5. Which of the following phrases is used to describe the employee? 

a. grown down  b. grown up   c. grown to 

6. Employees can start work when they want to. True or False 

7. They aren't allowed to choose their bosses or set their own pay. True or False 

8. How does Richard think the employees should see their working lives? 

9. Is what Richard is doing described as new stuff or old stuff? 

10. What is revolutionary about what Richard is doing? 

11. How much does the company turn over a year these days? 

12. What type of control was operated when Richard took over from his father? 

13. Richard reorganised the workforce into small autonomous teams. What do you think 

autonomous means here? 

14. The autonomous teams were divided into teams of a dozen. How many in a dozen? 

a. 10   b. 12   c. 14 

15. Richard started his new approach by giving employees choices on simple things such 

as? 

 

Po obejrzeniu filmu studenci mają połączyć czasowniki z ich znaczeniem: 

1. turn over (money)  

2. take sth over  

3. reorganise  

4. give sb responsibility  

5. broaden your way of thinking  

a. expand your viewpoint 

b. manage sth 

c. make sb answerable for sth 

d. change of leadership 

e. the money a company makes 
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ĆWICZENIE 4. 

W tym ćwiczeniu studenci poznają słownictwo służące do opisywania obowiązków 

zawodowych i łączą je z definicjami. Następnie uzupełniają zdania słowami i zwrotami  

z ramki, po czym sprawdzają swoje odpowiedzi z nagraniem. 

Match the definitions (1-6) to an expression from the box. 

You (don't) have to be good at: 

dealing with people 

solving problems 

listening to people 

making decisions 

persuading people  

organising  

delegating 

languages 

prioritizing 

1. planning or arranging events or activities 

2. giving jobs to others to do 

3. deciding which jobs are more/less important 

4. getting people to do things they don't want to do 

5. working with others 

6. finding answers to problems 

 

Complete the sentences below using words/phrases from the box. 

You (don't) have to be able to 

work accurately 

work irregular hours 

work under pressure 

speak more than one language 

work quickly 

type fast  

give good presentations 

remember a lot of information 

drive well 

use a range of computer software 
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1. In an international company it is useful to be able ............................. 

2. Our company is very hi-tech, so you need to be able to ............................ 

3. A god salesperson can ............................... 

4. I have to ............................ because mistakes are very expensive. 

5. People get stressed when they continually ............................. 

6. People ................................... in my company – some start early and some finish late. 
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INTELIGENCJA MUZYCZNO-RYTMICZNA 

 

CEL OGÓLNY: Studenci umieją opisywać atrakcje turystyczne Londynu, opowiadać  

o swoich upodobaniach 

POZIOM: A2 

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 
METODY PRACY MATERIAŁY CZAS 

1. Rozgrzewka, 

wprowadzenie do 

tematu w formie 

dialogu. Nauka 

wymowy 

Studenci uzupełniają 

dialog i czytają  

w parach. Powtarzają 

całe zdania z nagrania 

Ćwiczenie leksykalne 

– wybór formy, 

uzupełnianie tekstu, 

ćwiczenie wymowy 

13 min. 

2. Studenci używają 

różnych zwrotów do 

wyrażania upodobań 

Studenci dostają  

w parach teksty  

i wzajemnie 

uzupełniają dyktując 

w parach 

Po 2 teksty z lukami 

dla każdej pary 

12 min. 

3. Studenci umieją 

opowiadać  

o miejscach 

turystycznych 

Londynu 

Studenci oglądają film 

wideo i odpowiadają 

na pytania 

Kartki z pytaniami. 

Film 

15 min. 

4. Studenci formułują 

pytania do odpowiedzi 

Studenci odpowiadają 

na pytania i pokazują 

partnerom 

odpowiedzi, którzy 

odgadują pytania 

Karty z pytaniami 10 min. 
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ĆWICZENIE 1. 

W tym ćwiczeniu studenci otrzymują minidialogi do uzupełnienia w parach i ćwiczenia  

w formie ustnej. Następnie uzupełniają tekst zwrotami upodobań. 

Choose the correct alternative: 

1. A. Do you like/Would you like a glass of water?  B. Yes, please. 

2. A. Do you like/Would you like chocolate?  B. Yes, I eat it every day. 

3. A. Are you free this afternoon? Nadie would like/likes to meet you for a coffee. 

 B. Yes, tell her I can meet her at 4 p.m. 

4. A. What time do you like/would you like to leave?  B. Let's leave at 6:30 p.m. 

5. A. Do you like/Would you like going out in the evening?  B. Yes, but I don't 

stay out late. 

6. A. Do you have Phil's e-mail address? I like/I'd like to write to him, but I don't have 

his address here.  B. Yes, it's Philip.Denton@aoi.com. 

7. A. Your eyes look like/like/would like Amanda's. Are you two sisters?  

8. A. Do you would like/like/are like living in Spain? 

9. A. Would you like/Do you like/Are you like to come to lunch with us? 

10. A. I painted my new flat yesterday.  B. Really? What would you/does it look/ 

do you look like? 

11. A. I prefer the old part of the city.  B. Why? What would you/is it look/is it 

like? 

12. A. Would you/Do you/Are you like a drink? B. Thank you. I like/I would like/ 

look like an orange juice. 

13. A. I don't know Marek. What does he look/is he look/would he like?  

 B. He's tall, with dark hair and very blue eyes. 

14. A. Would you like/Do you like/Are you like cooking?  B. Yes, I love it. 

15. A. What is/does/looks your new teacher like? B. She is really good. I like her. 

16. A. You've been to Tunisia. What do you/What's it/What would you like?  

 B. It's very hot, and the people are very friendly. 
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Studenci ćwiczą wymowę powtarzając z nagrania całe pojedyncze zdania, następnie 

odpowiadają na nie w parach. 

PRONUNCIATION 

TAPESCRIPT 

1. What do you like doing at the weekend? 

2. What would you like to do this evening? 

3. What's your mother like? 

4. What does she look like? 

5. Do you like swimming? 

6. Would you like some help? 

 

W tym ćwiczeniu studenci uzupełniają luki w zdaniu w formie dyktanda. Nauczyciel czyta 

treść zadania, a studenci uzupełniają tekst. 

My brother and I are twins, but we are very different. We don't (1) ............................. each 

other because Marc is dark and I am blond, and we (2)....................................the same things. 

We eat different kinds of food, see different friends, and have different interests. He 

(3)....................... playing football, but I prefer reading books. I (4) .............................. and 

watch sport on TV. What (5) .....................? Well, he's a great sportsman, but he's not very 

friendly. And what (6) ……………...............? I have lots of friends, but I am terrible at sport!  

I (7) ............................ to be better at sport, but I think it's too late now. I'm nearly 40!  
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ĆWICZENIE 2. 

W tym ćwiczeniu studenci dyktują sobie w parach teksty i sprawdzają wzajemnie 

odpowiedzi. 

TEXT 1 

I can't stand doing nothing. I really (1) hate holidays where people lie on the beach all day 

– I can't understand it. I absolutely (2) love doing exercise, so I get up early every 

morning and run for ten kilometres before breakfast. I'm not very (3) keen on team sports 

like football. When I go on holiday I do water-sports like surfing and sailing. I quite  

(4) like walking and cycling too. 

 

TEXT 2 

I absolutely (1) love eating good food. Cooking is very important in my culture. Usually 

my mother and my grandmother do all the cooking. They don't (2) mind doing this but 

sometimes I (3) like helping them too. I can't (4) stand fast food, especially hamburgers, 

but I do (5) quite like Italian food, like pizza! 

 

ĆWICZENIE 3. 

W tym ćwiczeniu studenci mają uzupełnić dialogi i przećwiczyć je w parach. 

Complete the dialogues using phrases from the box: 

don't mind (+/-)        quite keen on (+)        not very keen on (-)        really like (++)            

like (+)            absolutely love (+++)            can't stand (---)  

 

1. A. Do you like swimming?  B. Yes, I .................................. (+++) it. I swim in 

the sea every day. 

2. A. Are you keen on tennis?  B. I don't play, but I quite ............................... (+) 

watching Wimbledon. 
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3. A. Do you enjoy watching football on TV?  B. I ................................. (+/-) it, 

but it's better to go to the match. 

4. A. Do you like walking?  B. No, I don't. I'm .............................. (+) cycling. 

5. A. Do you like watching boxing?  B. No, I .................................. (---) seeing 

people hit each other. 

6. A. Do you watch a lot of TV? B. Not really, but I ................................... (++) watching 

films sometimes. 

7. A. Do you read novels? B. Yes, but I'm ................................... (-) science fiction. 

 

ĆWICZENIE 4. 

W tym ćwiczeniu studenci oglądają film na temat Londynu i odpowiadają na pytania 

dotyczące atrakcji Londynu (https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0): 

1. How high it the London Eye? 

2. How many glass capsules does it have? 

3. When was it opened? 

4. What's situated opposite the Millennium Wheel? 

5. Are there any nice parks in London? 

6. What‟s the largest grass area for sports in Central London? 

7. What mustn't you do in Regent's park? 

8. Where's the National Gallery located? 

9. Which bridge do you take to get to the Tate Modern Museum? 

10. The Tate modern Museum used to be............................. . 

11. What can you admire from the Gallery of St. Paul's Cathedral? 

12. Does Tower Bridge ever open? 

13. Can you walk across Tower Bridge? 

14. Where and when can I see The Changing of the Guard? 

15. What places are tourists keen to visit? 

16. What landmarks can I see if I take a boat along the river? 
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ĆWICZENIE 5. 

W tym ćwiczeniu studenci w parach otrzymują kartę z listą pytań, na które muszą udzielić 

odpowiedzi. Następnie zakrywają pytania i drugi student odgaduje pytanie. Za poprawną 

odpowiedź każdy otrzymuje jeden punkt. 

1. Which country would you like to visit?  

2. What do you look like?  

3. What was the weather like yesterday?  

4. What do you like doing in your free 

time? 

 

5. What does your best friend look like?  

6. What is your city/town/village like?  

7. What type of music do you like?  

8. What job would you like to do in the 

future? 

 

9. What food do you like the most?  

10. Who do you look like in your family?  

11. What do you like doing in summer?  

12. What's your favourite dish?  

 

Opcjonalnie studenci mogą wykonać ustne ćwiczenie na podstawie obrazków 

przedstawiających różnych ludzi i opisać, co chcieliby robić na wymarzonych wakacjach,  

a następnie opowiedzieć o sobie. 
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A PERFECT HOLIDAY 

busy nightlife 

high temperatures 

shopping 

exotic food 

cheap accommodation 

live pop concerts 

funfair 

mountain hiking excursions 

romantic restaurants 

sunbathing 

sightseeing 

museums and galleries 

cafes 

theatres 

all night beach parties 

water park 

1. A couple who have just got married. 

2. A group of university students. 

3. An old retired couple, in their seventies. 

4. A family of father and mother in their thirties and two children aged five and eight. 

5. You. 
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INTELIGENCJA WIZUALNO-PRZESTRZENNA 

 

CEL ZAJĘĆ: Rozwijanie umiejętności mówienia 

POZIOM: A2 – B2 

TEMATYKA: Opis obrazków 

FORMY PRACY: Praca w parach 

 

ĆWICZENIE 1. 

BĄDŹ JAK PICASSO 

Uczniowie pracują w parach, jeden kursant opisuje zdjęcie, drugi nie widząc zdjęcia musi 

narysować obrazek jak najlepiej odzwierciedlający opis. Uczeń opisujący musi podać jak 

najwięcej szczegółów, natomiast uczeń rysujący musi bacznie wsłuchać się w opis.  

 Alternatywą dla ćwiczenia w parach jest wykonanie go całą grupą – wtedy jeden 

uczeń opisuje, reszta rysuje, a następnie porównuje obrazki i wybiera najlepszy.  

Jeśli chcemy utrudnić ćwiczenie, możemy skorzystać z następującego pomysłu:  

Do każdego zdjęcia dodajemy słowa, których kursant nie może użyć podczas opisu. Dzięki 

temu kursant musi używać porównań, opisywać dane rzeczy, podawać synonimy lub 

antonimy, co rozwija jego umiejętność mówienia. 
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ĆWICZENIE 2. 

OPIS OSÓB I SYTUACJI 

Tego ćwiczenia używamy, gdy chcemy przećwiczyć czas teraźniejszy Present Continuous  

i wygląd ludzi. Uczniowie wykonują ćwiczenie Bądź jak Picasso, a następnie przygotowują 

trzy pytania do wybranego zdjęcia, którymi wymieniają się z innymi parami. W parach 

kursanci odpowiadają na pytania przygotowane przez kolegów i koleżanki z kursu.  

 Alternatywnym ćwiczeniem po opisie obrazka jest poproszenie kursantów  

o przygotowanie dialogu między postaciami ze zdjęcia i odegranie go. Reszta grupy 

zgaduje, które zdjęcie było inspiracją dialogu. 
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ĆWICZENIE 3. 

OPIS DOMU 

W tym zadaniu ćwiczymy konstrukcję There is/There are oraz wyposażenie domu.  

 W grupach na wyższym poziomie możemy poszerzyć polecenie o ćwiczenie 

konstrukcji as if (np. This room looks as if it belonged to a big family).  

Kursanci w parach (każda para otrzymuje dwa zdjęcia) wykonują ćwiczenie Bądź jak Picasso. 

Można je zaadaptować i poprosić uczniów, aby zamiast rysowania próbowali sobie cały 

obrazek wyobrazić z zamkniętymi oczami.  

Po skończonym opisie kursanci porównują swój rysunek z oryginałem, następnie do każdego 

zdjęcia przygotowują zestaw 10 zwrotów – nie słów – np. modern interior, spacious room, 

well-lit place, etc. Wymieniają się zdjęciami i zwrotami z inną parą, zadaniem kursantów jest 

opisanie pomieszczeń z użyciem przygotowanych zwrotów.  

Następnie nauczyciel informuje, że kursanci dysponują $1000 na remont dwóch z czterech 

pomieszczeń. Zadaniem kursantów jest wybranie dwóch pomieszczeń do remontu, 

przedyskutowanie potrzebnych zmian, sprawdzenie cen mebli i sprzętów, a następnie 

zaprezentowanie swoich propozycji pozostałym członkom grupy.  
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Przykładowe zdjęcia: 
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INTELIGENCJA WIZUALNO-PRZESTRZENNA 

 

CEL ZAJĘĆ: Lepsze poznanie grupy, rozwijanie umiejętności mówienia 

POZIOM: A2 – B2 

TEMATYKA: Lodołamacze (ice-breakers) 

FORMY PRACY: praca w grupach, praca w parach 

 

ĆWICZENIE 1. 

WYBIERZ OBRAZ 

Połóż zestaw zdjęć, pocztówek lub innych obrazów na podłodze lub tablicy. Poproś uczniów, 

aby przyjrzeli się im i wybrali ten, który w jakiś sposób ich przedstawia. Potem każdy uczeń 

wyjaśniania swój wybór reszcie grupy lub chodzi po klasie i rozmawia z jak największą 

liczbą osób. 

 Inna wersja: Kursanci wybierają zdjęcie tak, aby nikt inny go nie widział, potem 

umieszczają zdjęcie w pudełku. Wszyscy siadają w kręgu, nauczyciel po kolei losuje 

zdjęcia, uczniowie zgadują, kto mógł wybrać takie zdjęcie i dlaczego. Potem osoba, 

której obrazek jest omawiany przedstawia swoje powody. 

To ćwiczenie może być użyte do innych tematów:  

 Wybierz zdjęcie, które przedstawia Twoje emocje teraz, 

 Wybierz zdjęcie, które przedstawia Twój stosunek do nauki języka angielskiego, 
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 Wybierz obraz, który pokazuje miejsce, gdzie chciałbyś być, 

 Wybierz obraz, który pokazuje osobę, którą chciałbyś spotkać. 

Wszystko zależy od omawianego tematu i rodzaju zdjęć, które mamy. 

Przykładowe zdjęcia: 

 

 



Rozdział IV. Konspekty zajęć w epoce cyfrowej 

 

 
294 

 

 



Rozdział IV. Konspekty zajęć w epoce cyfrowej 

 

 
295 

 

 

Źródło: www.pixabay.com 



Rozdział IV. Konspekty zajęć w epoce cyfrowej 

 

 
296 

ĆWICZENIE 2. 

ZAGRAJMY 

Każdy kursant otrzymuje 10-15 kwadratowych karteczek (mogą być post-it-notes lub kartka 

A4 podzielona na 16 części). Na każdej karteczce uczeń zapisuje jedno pytanie, które zadałby 

nowo poznanej osobie, każda karteczka to inne pytanie.  

 Na niższych poziomach przykładowe pytania to: How old are you? Where do you 

live?  

 Na wyższych poziomach np. What kind of household chores do you detest doing?  

Kursanci dzielą się na grupy 3-osobowe. Nauczyciel zbiera wszystkie karteczki i dzieli je po 

równo pomiędzy grupy uczniów. Z otrzymanych karteczek kursanci układają grę planszową, 

ustawiają pionki na początku gry, do rzucania kostki wykorzystują dowolną aplikację lub 

stronę internetową. Kursanci rzucają kostką, poruszają się po planszy i odpowiadają na 

pytania z karteczki, na której wylądują. 

 

ĆWICZENIE 3. 

CO MAMY ZE SOBĄ WSPÓLNEGO? 

Nauczyciel dzieli kursantów na kilkuosobowe grupy. Każda grupa dostaje rysunek domu  

z wypisanymi kategoriami. Ich zadaniem jest rozmawiać na wybrane tematy, aż uda im się 

znaleźć coś, co wszyscy mają ze sobą wspólnego z danej kategorii. Jedną kategorię (znak 

zapytania) kursanci wybierają sami. Następnie nauczyciel prosi kursantów, aby się rozdzielili 

i stworzyli nowe grupy. Kursanci opowiadają, co udało im się znaleźć wspólnego  

w poprzednich grupach. 
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INTELIGENCJA MUZYCZNO-RYTMICZNA 

 

CEL ZAJĘĆ: Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu 

POZIOM: A1 – B2 

TEMATYKA: Wykorzystanie piosenek 

FORMY PRACY: praca indywidualna, praca w grupach/parach 

 

ĆWICZENIE 1. 

WSTAŃ, GDY USŁYSZYSZ 

Przed lekcją nauczyciel zapisuje pojedyncze słowa lub zwroty z danej piosenki. Rozdaje je 

uczniom na początku lekcji. Podczas słuchania utworu uczniowie muszą wstać/podnieść 

rękę/lub wykonać inny umówiony sygnał ruchowy (włączamy w ten sposób inteligencję 

cielesno-kinestetyczną), kiedy usłyszą wyrażenie z ich kartki. Po wysłuchaniu piosenki 

nauczyciel prosi kursantów o dobranie się w pary i przygotowanie dialogu z użyciem 

wszystkich zwrotów i słów z kartek.  

 Innym rozwiązaniem jest umieszczenie wszystkich kartek w widocznym miejscu  

i poproszenie kursantów o dopisanie jednej zwrotki do piosenki z użyciem wyrazów  

z kartek. Kursanci następnie przedstawiają swoje zwrotki czytając lub śpiewając je. 
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ĆWICZENIE 2. 

ROZSYPANKA 

Nauczyciel przygotowuje tekst piosenki, a następnie wycina albo linijki, albo całe zwrotki. 

Kursanci dostają pomieszany tekst piosenki i ich zadaniem jest ustawić zwrotki lub linijki  

w dobrej kolejności. Następnie kursanci analizują tekst piosenki i odpowiadają na pytania 

nauczyciela dotyczące znaczenia tekstu.  

 Na koniec ćwiczenia można poprosić kursantów, aby wymieszali tekst piosenki raz 

jeszcze i ułożyli ją ponownie bez słuchania. 

 

ĆWICZENIE 3. 

WYKREŚLANKA 

W każdej linijce nauczyciel wpisuje dodatkowe słowo, którego w oryginalnym tekście 

piosenki nie ma. Zadaniem kursantów jest wyłapanie i wykreślenie tego słowa. 

 

ĆWICZENIE 4. 

LUKI 

Nauczyciel przed zajęciami przygotowuje tekst piosenki i usuwa kilka – kilkanaście słów. 

Podczas słuchania uczniowie uzupełniają luki w tekście usłyszanymi słowami.  

 Dla ułatwienia słowa do wstawienia można podać kursantom przed wysłuchaniem 

utworu. Przy grupach początkujących nauczyciel może te słowa również umieścić na 

osobnych karteczkach post-it i rozdać kursantom (każdy kursant otrzymuje 2-3 słowa). 

Kursanci pracują w grupach, każdy kursant ma inne słowa z tekstu.  
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W momencie słuchania utworu kursanci układają słowa w kolejności, w jakiej te słowa 

pojawiają się w piosence. 

 

ĆWICZENIE 5. 

PODOBIEŃSTWA 

Jeśli chcemy zwrócić uwagę na wymowę słów, które często się mylą, a zmiana wymowy 

zmienia też znaczenie (np. bird i beard), możemy w tekście piosenki podać dwa lub trzy takie 

słowa – uczniowie wybierają wtedy słowo, które usłyszą podczas słuchania.  

 Taki wybór może tyczyć się także zagadnień gramatycznych (np. wybór między 

dwoma czasami, pomiędzy różnymi zaimkami, przyimkami, etc.). 

 

ĆWICZENIE 6. 

POPRAW BŁĘDY 

Nauczyciel zamienia niektóre słowa w tekście piosenki na zupełnie inne. Zadaniem 

kursantów jest znalezienie błędnych słów i poprawienie ich na prawidłowe. To ćwiczenie 

można wykorzystać, aby ćwiczyć zarówno słownictwo, jak i gramatykę: 

 zamiana rzeczowników (np. love na hate), 

 zamiana przymiotników i przysłówków (np. beautiful na beautifully), 

 zamiana zaimków (np. him na her, nothing na something), 

 zamiana spójników (np. but na and), 

 zamiana czasowników (np. will na would), 

 zamiana przedimków (np. a na an). 
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ĆWICZENIE 7. 

ZGADYWANKA 

Nauczyciel usuwa kilka słów z tekstu piosenki i prosi kursantów o przeczytanie tekstu  

i zgadnięcie, jakich słów brakuje. Następnie kursanci słuchają piosenki i sprawdzają, ile słów 

udało im się odgadnąć. 

 

ĆWICZENIE 8. 

NOWA WERSJA 

Kursanci układają nowy tekst do melodii znanego hitu, wykorzystują nowo poznane 

słownictwo i struktury gramatyczne.  

 Wariacją tego ćwiczenia jest narzucenie, że nowy tekst ma być zabawny, smutny, 

tragiczny, przerażający, etc. 

 

ĆWICZENIE 9. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Jeśli piosenka zbudowana jest z pytań albo pojawiają się w niej pytania, nauczyciel 

przygotuje do nich odpowiedzi, a kursanci podczas odsłuchu ustawią w poprawnej kolejności 

nie tekst, a odpowiedzi do zadanych w tekście pytań.  

Np. jeśli w tekście piosenki pojawi się pytanie „Will you ever marry me?”, nauczyciel 

przygotowuje do niego odpowiedź, np. „I will never marry you”. Uczeń słuchając piosenki 

musi wsłuchiwać się w zadane pytania i łączyć je z odpowiedziami. 
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 Alternatywną wersją takiego ćwiczenia jest przygotowanie pytań do tekstu, uczniowie 

ustawiają wtedy w kolejności pytania do odpowiedzi pojawiających się w piosence. 

 

ĆWICZENIE 10. 

PRACA NAD WYMOWĄ 

Nauczyciel wybiera piosenkę, która zawiera w sobie słowa z trudnym dla kursantów 

dźwiękiem (np. ŋ lub θ). Nauczyciel usuwa te słowa z piosenki, kursanci słuchają utworu  

i uzupełniają tekst. Następnie nauczyciel skupia się na wymowie tych słów i prosi kursantów 

o zaśpiewanie piosenki.  

Jeśli kursanci nie chcą śpiewać, nauczyciel prosi ich o wysłuchanie piosenki  

i zaśpiewanie/powiedzenie jedynie tych wyrazów, które kursanci mieli za zadanie wpisać.  

 Jeśli nauczyciel chce przećwiczyć wymowę dźwięku ŋ, można wybrać piosenkę, która 

zawiera w sobie słowa z -ing, wtedy kursanci skupiają się tylko na poprawnej 

wymowie tych słów. 

 

ĆWICZENIE 11. 

WSŁUCHAJ SIĘ W PIOSENKĘ 

Oprócz pracy z tekstem piosenki możemy też wykorzystać jej rytm, ogólny temat, nastrój, 

melodię, etc. Oto kilka przykładowych sposobów na pracę z całą piosenką: 

 kursanci słuchają całej piosenki, następnie ich zadaniem (w parze lub samodzielnie) 

jest odegranie tekstu piosenki lub zilustrowanie jej, 

 kursanci słuchają fragmentu piosenki, wypisują 5 rzeczy, z którymi im się ten kawałek 

kojarzy, porównują i wyjaśniają skojarzenia w parze, 
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 kursanci wysłuchują utworu muzycznego, następnie mają za zadanie stworzyć 

opowiadanie na podstawie piosenki, 

 nauczyciel puszcza fragmenty trzech różnych utworów muzycznych. Każdy kursant 

wybiera jeden fragment i na jego podstawie pisze krótkie opowiadanie/wspomnienie/ 

opis emocji lub inny ustalony z grupą tekst. W parach lub na forum uczniowie 

odczytują napisany tekst, a reszta grupy zgaduje, który fragment muzyczny był 

inspiracją. 
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INTELIGENCJA MUZYCZNO-RYTMICZNA 

 

CEL ZAJĘĆ: Ćwiczenie wymowy oraz intonacji 

POZIOM: A1 – B2 

TEMATYKA: Dźwięki i intonacja 

FORMY PRACY: praca indywidualna, praca w parach 

 

ĆWICZENIE 1. 

RYMY 

Pracując z nowym słownictwem lub listami słów warto zwracać uwagę na rymy lub podobne 

dźwięki – kursantom z inteligencją muzyczno-rytmiczną pomoże to w szybszym opanowaniu 

leksyki. 

Przykład: 

Kiedy wprowadzamy nowe słownictwo, w tym przykładzie czasowniki związane  

z gotowaniem, poprośmy kursantów o dobranie czasowników w pary, które się rymują (np. 

slice – dice, dry – fry). Do pozostałych czasowników prosimy o poszukanie rymów wśród 

innych znanych wyrazów (np. chop – hop, peel – feel, melt – belt). 

grate           peel           dice           fry           bake           cut           chop           peel           

dry           rinse          grill           boil           melt           slice 
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 Ten sam typ zadania możemy zastosować przy powtórzeniach lub z dowolnym 

zestawem wyrazów, nawet jeśli nie stworzy się dużo par rymów to kursanci mogą ich 

szukać wśród wcześniej poznanych słów.  

 

ĆWICZENIE 2. 

ĆWICZENIA NAD INTONACJĄ 

Kursanci pracują w parach. Każda para dostaje dwa zestawy kart – na jednej zapisane są 

zdania, a na drugiej emocje/stany. Kartki są położone w taki sposób, aby uczniowie nie 

widzieli, co jest na nich napisane. Jeden kursant bierze kartkę ze zdaniem oraz kartkę  

z emocją/stanem i mówi dane zdanie tak modulując głos, aby przekazać emocje/stan z kartki 

(np. I want to go to sleep – sad; I lost my job – angry). Jeśli drugi uczeń poprawnie zgadnie, 

co kursant chciał przekazać następuje zamiana ról.  

 

Przykładowy zestaw kart na poziomie A1: 

I‟m having a shower.  angry 

I love coffee.  tired 

Where are you from? worried 

What‟s this? bored 

I get up at 6. happy 

Do you work outside? stressed 
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Przykładowy zestaw kart na poziomie B2: 

I was being followed by an odd-looking man. dull 

I‟ve been given an award for the best worker of the month.  elated 

What will you be doing tomorrow at noon? petrified 

I stayed at home last holiday as I was completely broke. furious 

Even though he told me the truth I didn‟t lend him any money. excited 

I‟ll call you the moment I arrive there. exhausted 

 

ĆWICZENIE 3. 

ŁAMAŃCE JĘZYKOWE 

Kursanci otrzymują zestaw łamańców językowych (tzw. tongue twisters) z lukami – ich 

zadaniem jest uzupełnić luki jednym słowem tak, aby zachować rytm łamańców. Nad tym 

zadaniem mogą pracować indywidualnie lub w parach, ważne aby podczas uzupełniania luk 

uczniowie czytali łamańce na głos ćwicząc w ten sposób wymowę.  

Przykładowe łamańce językowe: 

She sells seashells by the seashore.  

Which witch is which? 

Which watches are Swiss watches? 
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How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? 

I scream, you scream, we all scream for ice cream! 

He threw three free throws. 

She said she should sit.  

I wish you were a fish in my dish. 

She sees cheese.  

Four furious friends fought for the phone. 

I thought a thought. But the thought I thought wasn‟t the thought I thought I thought. If 

the thought I thought I thought had been the thought I thought, I wouldn‟t have thought 

so much.  

 

ĆWICZENIE 4. 

RYMOWANKI 

Do ćwiczenia rymu i rytmu możemy wykorzystać różnego typu wierszyki. Świetnie sprawdzą 

się limeryki, czyli teksty składające się z 5 linijek w układzie rymów aabba.  

Poniżej przykładowy limeryki, którego autorem jest żyjący w XIX wieku Edward Lear: 

There was an Old Man on a hill,  

Who seldom, if ever, stood still; 

He ran up and down,  

In his Grandmother‟s gown, 

Which adorned that Old Man on a hill.  
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Wykorzystując limeryki lub inne rymowane wierszyki możemy najpierw wykorzystać je do 

głośnego czytania i ćwiczenia intonacji i wymowy. Następnie prosimy kursantów, aby 

zamienili słowa w tekście tak, aby dalej się rymowały. 

 Innym zadaniem jest pokazanie tekstu wiersza z lukami na końcu linijki – kursanci 

próbują uzupełnić tekst tak, aby zachować rym, a potem porównują z oryginałem. 

 

ĆWICZENIE 5. 

ZMIANA ZNACZENIA 

Kursanci pracują w parach, jeden uczeń dostaje zestaw A, a drugi uczeń zestaw B. W każdym 

zestawie znajduje się to samo zdanie powtórzone kilka razy, ale za każdym razem pogrubione 

jest inne słowo. Kursanci mają za zadanie powiedzieć zdania kładąc nacisk na dane słowo, na 

co drugi kursant musi odpowiedzieć w taki sposób, żeby było jasne czy wie, które słowo 

zostało przez pierwszego kursanta zaakcentowane, np.  

Uczeń A: I love coffee. 

Uczeń B: Not tea?  

Uczeń A: I love coffee.  

Uczeń B: You don‟t like coffee, you love coffee.  

Potem następuje zamiana ról.  

 Zdarza się, że uczniowie mają problem z tym zadaniem, mogą wtedy sobie pomóc 

tupiąc nogą lub uderzając dłonią w stół podczas wymawiania pogrubionego słowa.  
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Źródło: Opracowanie własne 
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INTELIGENCJA WIZUALNO-PRZESTRZENNA 

 

CEL ZAJĘĆ: Rozwijanie umiejętności mówienia na podstawie zdjęć 

POZIOM: A2 – B2 

TEMATYKA: Opis zdjęć 

FORMY PRACY: praca w parach 

 

ETAP 1 

Podziel każde z poniższych zdjęć na 2 lub 4 części. Każdy uczeń otrzymuje jeden fragment 

zdjęcia, uczniowie chodzą po sali i opisują swój kawałek nie pokazując go innym. Na 

podstawie opisu muszą dobrać się w pary lub 4-osobowe grupy. Jeśli dobrali się w grupę 

następnie muszą podzielić się na pary – w takiej sytuacji obydwie pary pracują oddzielnie, ale 

na tym samym zdjęciu. (5‟) 

ETAP 2 

Każda para wypisuje 10 słów związanych z obrazkiem, zapisują je na post-it-note  

i przyczepiają do zdjęcia. Następnie pary wymieniają się zdjęciami. (5‟) 

ETAP 3 

W parze uczniowie opisują obrazek uwzględniając wszystkie słowa. Zapisują przygotowany 

opis z lukami, odklejają post-it-note ze słowami i przyczepiają go z tyłu kartki z opisem – ten 
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post-it-note będzie służył jako klucz odpowiedzi. Następnie pary wymieniają się obrazkiem  

i dołączonym do niego opisem. (10‟) 

ETAP 4 

Pary rozwiązują zadanie i sprawdzają poprawność z doczepionym post-it-note. Następnie 

przygotowują cztery pytania inspirowane zdjęciem. Zapisują je na kolejnej post-it-note, 

przyczepiają do zdjęcia i podają obrazek do kolejnej pary. (10‟) 

ETAP 5 

Uczniowie w parze na zmianę odpowiadają na pytania. W zależności od czasu można 

poprosić o kolejną zmianę zdjęć i odpowiedź na pytania z kolejnego obrazka. (5‟) 

ETAP 6 

Na podstawie zdjęcia jeden uczeń wyobraża sobie, że jest w miejscu ze zdjęcia i opisuje, co 

robi. Można posłużyć się tym zestawem pytań: 

Gdzie jesteś? 

 Co widzisz? 

 Z kim jesteś? 

Dlaczego tam jesteś? 

 Co słyszysz? 

 Co czujesz? 

 Co robisz? 

Drugi uczeń wyobraża sobie, że był w tym miejscu i opowiada o tym pobycie. Można się 

posłużyć zestawem tych pytań: 

 Gdzie byłeś? 

 Co widziałeś? 

 Z kim tam pojechałeś? 

 Dlaczego tam pojechałeś? 
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 Co Ci się podobało w tym miejscu? / Co Ci się nie podobało w tym miejscu? 

 Co tam robiłeś? 

Ta część zajęć powinna trwać około 5-10 minut. 

ETAP 7 

W ramach podsumowania wszystkie zdjęcia zostają przyczepione do ściany/tablicy. Kursanci 

próbują przypomnieć wszystkie 10 słów wypisane do opisu zdjęć w początkowej części 

lekcji. 

 

Przykładowe zdjęcia: 
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Źródło: pixabay.com 
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INTELIGENCJA WIZUALNO-PRZESTRZENNA 

 

CEL ZAJĘĆ: Rozwijanie słownictwa, gramatyki oraz umiejętności językowych 

POZIOM: A1 – B2 

TEMATYKA: Jak pracować z filmami 

FORMY PRACY: praca w grupach, praca w parach 

 

ĆWICZENIE 1. 

CO WIDZISZ? 

To ćwiczenie sprawdza się na każdym poziomie zaawansowania. Nauczyciel wybiera 

fragment filmu, na którym pojawiają się rzeczy lub czynności związane z omawianym 

tematem (np. jedzenie czy odprawa na lotnisku). Podczas zajęć nauczyciel odtwarza fragment 

filmu bez dźwięku, a kursanci indywidualnie lub w parach mają za zadanie wypisać wszystkie 

rzeczy/czynności, które zauważą. Następnie uczniowie porównują to, co udało im się napisać. 

 

ĆWICZENIE 2. 

OPIS NA BIEŻĄCO 

Kursanci pracują w parach. Jedna osoba siedzi przodem do ekranu, druga nie widzi ekranu. 

Nauczyciel odtwarza fragment filmu, który siedzący przodem do ekranu kursanci muszą na 
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bieżąco opisywać. Po 1-2 minutach nauczyciel zatrzymuje film i uczeń, który słuchał opisu 

musi odtworzyć całą historię. Następnie kursanci zamieniają się rolami i powtarzają całe 

zadanie z kolejnym fragmentem tego samego filmu.  

 To ćwiczenie może służyć jako wprowadzenie do nowego tematu lub jako 

podsumowanie danego zagadnienia.  

 Jeśli chcemy utrudnić zadanie – szczególnie na wyższych poziomach – poprośmy  

o używanie konkretnych struktur gramatycznych podczas opisu, np. strony biernej. 

 

ĆWICZENIE 3. 

ODTWÓRZ DIALOG 

Kursanci pracują w parach i oglądają fragment filmu z wyłączonym głosem – najlepszy do 

tego zadania będzie filmik z dwoma rozmawiającymi osobami. Zadaniem uczniów jest na 

bieżąco wymyślanie dialogu i prowadzenie rozmowy wyobrażając sobie, że są w sytuacji 

osób z filmu.  

 Żeby przygotować uczniów do tego zadania możemy raz odtworzyć film bez głosu, 

następnie dać uczniom chwilę na ustalenie tematyki rozmowy, którą będą odgrywać  

i dopiero za drugim odtworzeniem poprosić o odegranie dialogu.  

Po skończonym filmie pary krótko prezentują tematykę swojej rozmowy, np. We were 

arguing about the duties at home. I think that my child should help more, but my son wanted 

to go out more often albo We were discussing what to prepare for the party.  

 Podczas tego podsumowania warto zwrócić uwagę na gesty oraz zachowania 

bohaterów, które zasugerowały tego rodzaju tematykę.  

Następnie nauczyciel odtwarza film jeszcze raz, tym razem z głosem, a kursanci porównują 

oryginał ze swoją wersją. 
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ĆWICZENIE 4. 

ZABAWA W JASNOWIDZA 

„Zabawa w jasnowidza” może mieć kilka alternatyw:  

Po odtworzeniu filmu prosimy uczniów o ułożenie dalszych losów bohaterów. W ten 

sposób uczniowie na podstawie filmu uruchamiają wyobraźnię i przygotowują wypowiedź 

pisemną lub ustną. 

Nauczyciel przygotowuje zdjęcia 3-4 fragmentów filmu (trzeba wcześniej 

wydrukować print screen ekranu w wybranym przez nas miejscu) i wiesza je w widocznym 

dla wszystkich miejscu. Zadaniem kursantów (w parach, indywidualnie lub grupach  

3-osobowych) jest ustawienie zdjęć w kolejności, w której według nich wydarzą się w filmie  

i stworzenie krótkiej historii będącej podsumowaniem całego filmu. Kursanci prezentują 

swoje wersje historii, a następnie oglądają film i porównują ze swoją wersją.  

 Jeśli nauczyciel nie ma możliwości wydrukować stop-klatek filmu, zamiast zdjęć 

może wypisać na tablicy kilka przedmiotów/miejsc/uczuć pojawiających się w filmie. 

Na podstawie wypisanych zwrotów kursanci tworzą historię.  

 

ĆWICZENIE 5. 

AUDIODESKRYPCJA 

Audiodeskrypcja to opis fabuły filmu podany w formie ustnej dla osób niewidomych lub 

słabowidzących. To zadanie możemy wykonać już na najniższych poziomach – dobieramy 

wtedy dość prosty film, bardzo dobrze sprawdzają się filmy nieme. Odtwarzamy cały film, 

dzielimy kursantów na pary i każdej parze przydzielamy fragment filmu.  

Zadaniem kursantów jest przygotowanie audiodeskrypcji ich fragmentu filmu. Muszą zwrócić 

uwagę na wszystkie aspekty pokazane na filmie: miejsce, uczucia, kolory, stroje,  
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a jednocześnie opis musi być odpowiednio zwięzły, aby lektor zdążył go przeczytać podczas 

danego ujęcia filmu.  

 Podczas tego zadania pary pracują z telefonami lub komputerami tak, aby mogły 

kilkukrotnie odtwarzać daną scenę i ćwiczyć czytanie opisu do fragmentu filmu.  

Podsumowaniem ćwiczenia będzie wspólne obejrzenie i przeczytanie całej audiodeskrypcji 

filmu. 

 

ĆWICZENIE 6. 

JA, NARRATOR 

Zadaniem kursantów jest wybranie jednej postaci z danego filmu – może to być człowiek, 

zwierzę lub dla utrudnienia rzecz nieożywiona. Grupa ogląda film, podczas seansu kursanci 

wybierają postać i zwracają uwagę na historię z perspektywy tego bohatera. Po obejrzeniu 

filmu podsumowują go z perspektywy ich bohatera. Reszta grupy zgaduje, co to za postać.  

 W wypadku dużych grup kursantów warto podzielić ich na grupy 4-5-osobowe.  

 

ĆWICZENIE 7. 

UŁÓŻ W KOLEJNOŚCI 

Do tego ćwiczenia nauczyciel musi przygotować wcześniej 10 zdjęć fragmentów filmu, 

wydrukować je i wywiesić w widocznym miejscu. Zadaniem kursantów jest obejrzenie filmu 

oraz ułożenie zdjęć w kolejności pojawiania się na filmie.  

 Kiedy dobra kolejność została ustalona, w zależności od poziomu grupy, możemy 

poprosić, aby do każdego zdjęcia przygotowali podpis (nauczyciel ustala konkretny 

czas gramatyczny zdań, np. Present Continuous lub Past Simple). Możemy ustalić,  
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że każda para przygotowuje podpis do dwóch zdjęć lub każdy kursant jedno zdanie do 

jednego zdjęcia.  

Kiedy kursanci są gotowi czytają zdanie, a reszta osób zgaduje, które zdjęcie jest opisywane. 

Zdania zostają przyczepione do zdjęć – posłużą jako pomoc do przygotowania ustnego 

streszczenia filmu, które kursanci będą wykonywać w ostatnim etapie tego ćwiczenia  

w parach. 

 

ĆWICZENIE 8. 

PRACA Z EMOCJAMI 

To ćwiczenie wykorzystujemy podczas pracy z przymiotnikami dotyczącymi emocji  

(np. happy, angry). Kursanci oglądają kawałek filmu wybranego przez nauczyciela bez 

dźwięku i zapisują, jakie emocje czują bohaterowie. Następnie w parach porównują swoje 

odczucia i tłumaczą, czemu wybrali takie, a nie inne emocje. Następnie odpowiadają na 

pytania wstawiając w luki słowa, których użyli podczas oglądania filmu: 

 What makes you …..? 

 What do you do when you feel….? 

 What do you do when your friends are ….? 

 When was the last time you felt….? Why? 

 

ĆWICZENIE 9. 

CZASOWNIKI MODALNE 

To ćwiczenie wykonujemy na wyższym poziomie zaawansowania kursantów – pracujemy 

nad czasownikami modalnymi w przeszłości (must have done, might have done, can‟t have 

done). Kursanci oglądają fragment filmu i spekulują w parach, co wydarzyło się przed daną 
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sceną. Następnie oglądają wcześniejszą scenę i sprawdzają czy ich przewidywania były 

słuszne.  

 Alternatywą tego ćwiczenia jest przygotowanie kilku różnych filmików, po jednym 

filmie dla pary. Kursanci oglądają film na swoich telefonach i spekulują w parach, co 

się mogło wydarzyć wcześniej, a następnie pary zostają wymieszane. Każdy kursant 

opowiada, co według niego wydarzyło się przed fragmentem filmu, który oglądał. 

Druga osoba przewiduje, co zdarzyło się potem, a następnie kursanci oglądają filmiki 

swoich partnerów i sprawdzają czy dobrze zgadli. 

 

ĆWICZENIE 10. 

PAUZY 

Nauczyciel odtwarza fragment filmu (film powinien być zaskakujący lub śmieszny) i pauzuje 

w wybranym momencie. Kursanci mówią, co ich zdaniem wydarzy się dalej (np. He‟s going 

to crash) i tłumaczą, dlaczego tak uważają. Po krótkiej dyskusji nauczyciel odtwarza ciąg 

dalszy filmu. 
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INTELIGENCJA CIELESNO-KINESTETYCZNA 

 

CEL ZAJĘĆ: Rozwijanie umiejętności językowych i współpracy 

POZIOM: A1 – B2 

TEMATYKA: Escape Rooms 

FORMY PRACY: praca w grupach, praca w parach 

 

ĆWICZENIE 1. 

JAK STWORZYĆ SWÓJ WŁASNY ESCAPE ROOM? 

Lekcje bazujące na motywie Escape Room są obecnie bardzo popularne, ponieważ 

maksymalnie angażują kursantów, a także wykorzystują umiejętności XXI wieku  

(21st century skills), tzw. The Four Cs: kreatywność, myślenie krytyczne, komunikację  

i współpracę (creativity, critical thinking, collaboration, communication). Można je 

wykorzystywać na każdym poziomie zaawansowania, a zadania mogą dotyczyć gramatyki, 

słownictwa, a także umiejętności czytania, słuchania czy pisania. 

Aby stworzyć swój własny Escape Room najpierw trzeba wymyślić sekwencję lekcji, a potem 

stworzyć zadania do każdego punktu zajęć. Podczas takich zajęć zagadki są ukryte w różnych 

miejscach w sali lekcyjnej, a uczniowie chodzą po sali i szukają następnych wskazówek. 
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 W przypadku dużych sal można ukryć zagadki w książkach, słownikach, pod 

doniczkami, w szufladach biurka, podkleić zagadkę pod stolik, umieścić ją pod 

plakatami w sali, schować w opakowania do płyt CD/filmów DVD, włożyć pod 

odtwarzacz płyt, umieścić pod laptopem – wszystko zależy od tego, co w danej sali się 

znajduje. Warto również ułożyć ćwiczenia, które wymagają od uczniów ułożenia 

rozsypanki lub ułożenia zdań w odpowiedniej kolejności. 

 

Przykładowa sekwencja zajęć bazujących na idei Escape Room może wyglądać następująco: 

1. Nauczyciel przygotowuje kilka kopert, na każdej z nich jest napisana jedna liczba po 

angielsku (np. 2, 38, 505676789, 100023). Nauczyciel mówi kursantom, że w jednej  

z tych kopert ukryty jest klucz do wyjścia (w prawdziwym Escape Room sala jest 

zamykana, w warunkach edukacyjnych oczywiście klucz jest umowny i może to być 

wydrukowane zdjęcie klucza), a pozostałe koperty są puste. Zadaniem kursantów jest 

rozwiązanie zagadek, aby zidentyfikować kopertę z kluczem. 

2. Kursanci pracują w parach. Każda para dostaje od nauczyciela zadanie do wykonania 

(np. na niższym poziomie zaawansowania należy podpisać obrazki, a na wyższych 

poziomach można zamiast obrazków podać definicje słów po angielsku). Litery z pól 

oznaczonych cyframi wskażą miejsce ukrycia następnego zadania (np. teacher‟s desk). 

3. Kursanci znajdują kopertę (mamy tyle zestawów kopert, ile par). W kopercie znajdują 

się wycięte pytania i odpowiedzi. Kursanci układają pytania zgodnie z numeracją i do 

każdego pytania dopasowywują właściwe odpowiedzi. Następnie zapisują litery 

(zaznaczone kropkami) według kolejności, w jakiej ułożyli odpowiedz. Zapisany 

wyraz to miejsce ukrycia następnej koperty (np. teacher‟s book). 

4. Kursanci znajdują następną zagadkę. Ich zadaniem jest przeczytać krótki tekst  

i odpowiedzieć na pytania. Jeśli uda im się to zadanie rozwiązać poprawnie, 

nauczyciel daje kursantom następną wskazówkę.  
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5. Kursanci dostają zdanie, którą muszą uzupełnić jednym słowem. Jeśli grup jest 5, 

każda grupa dostaje jedno zdanie (każda grupa inne), jeśli grup jest mniej, niektóre 

grupy mogą dostać dwa zdania (każde inne). Gdy kursanci skończą swoje zadanie, 

muszą współpracować, ponieważ dopiero gdy połączą wszystkie brakujące słowa  

w zdanie dowiedzą się, którą kopertę wybrać (w przykładowym Escape Room 

kursanci powinni ułożyć pytanie “What is your phone number?”, więc koperta  

z kluczem ma napis “505676789”, gdyż jest to jedyna liczba, która jest na tyle długa, 

aby być numerem telefonu).  

 

Warto jest ustalić taki typ zadania na końcu, ponieważ zdarzają się sytuacje, kiedy niektóre 

grupy pracują bardzo szybko, a inne wolniej i dzięki takiej formie zagadki wszystkie grupy 

muszą skończyć swoje zadania, aby znaleźć kopertę. Jeśli ostatnie zadanie nie będzie 

powodowało, że grupy muszą współpracować razem, może zdarzyć się sytuacja, gdy jedna 

grupa skończy swoje zadania i będzie wiedziała, w której kopercie jest klucz, a inna będzie 

dopiero w połowie. 

 

 

Przykładowy Escape Room do wykorzystania na poziomie A1: 

 Aby móc z danego Escape Room korzystać wielokrotnie, najlepiej jest wydrukować 

materiały i je zalaminować. Kursanci używają markerów do tablic suchościeralnych,  

a po zajęciach wycieramy ich zapiski i możemy użyć materiałów ponownie. 
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Źródło: Opracowanie własne 
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INTELIGENCJA CIELESNO-KINESTETYCZNA  

 

CEL ZAJĘĆ: Poznanie różnych sposobów na opis ruchów ciała oraz utrwalenie tych 

wyrażeń poprzez ruch i odgrywanie ról 

POZIOM: B2 

TEMATYKA: Język ciała 

FORMY PRACY: praca w grupach, praca w parach 

 

ĆWICZENIE 1. 

JĘZYK CIAŁA NA ZAJĘCIACH 

1. Kursanci poznają wyrażenia omawiane podczas zajęć. Uzupełniają luki w zwrotach 

odpowiednią częścią ciała w liczbie pojedynczej lub mnogiej (Załącznik 1). Dla 

ułatwienia można wyświetlić zdjęcia przedstawiające część ruchów z wyrażeń na 

rzutniku lub tablicy (Załącznik 2). 

2. Po sprawdzeniu ćwiczenia kursanci pracują w parach i nawzajem pokazują sobie dane 

ruchy, druga osoba zgaduje, jaki ruch jest prezentowany.  

3. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat znaczenia języka ciała, wybiera jeden zwrot,  

np. fold your arms i prosi kursantów o podanie wszystkich możliwych kontekstów dla 

tej czynności. Kursanci robią to w formie: You fold your arms when you feel angry or 

when you wait for someone. Następnie każdy pracuje sam, wybiera trzy dowolne 
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zwroty i przygotowuje konteksty. Po paru minutach kursanci porównują swoje 

odpowiedzi w parach lub małych grupach.  

4. Uczniowie uzupełniają luki poprawnym wyrażeniem poznanym na lekcji.  

W zależności od grupy możemy poszerzyć ćwiczenie o przymiotniki opisujące 

charakter. W Załączniku 3 podano dwie wersje zadania. 

5. Kursanci losują dwie sytuacje (Załącznik 4). Ich zadaniem jest odegranie scenki  

z uwzględnieniem poznanych na zajęciach zwrotów. Następnie pokazują scenkę tak, 

aby reszta grupy zgadła sytuację, np. You are clenching your fist because your friend 

has probably said something nasty.  

6. W ostatnim etapie zajęć uczniowie tworzą swoje sytuacje, zapisują je na kartkach. 

Nauczyciel wykorzystuje je jako powtórzenie podczas kolejnych zajęć.  
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Załącznik 1. 

 

 

a. fold your……... 

b. bite………………... 

c. stroke your...……... 

d. wring your………... 

e. hunch your ………….. 

f. the ………..-steeple 

g. clench………….. 

h. roll your ………….. 

i. pull your…………… 

j. stand with your …………. akimbo 

k. shrug your …………… 

l. rub your……………... 

                                         fist(s) 

arm(s) 

 

                shoulder(s) 

 

                                                hand(s)     

 

                             eye(s) 

 

       ear(s)  

 

                                        chin(s) 

    

                     nail(s) 
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Załącznik 2. 

 

 

 

Źródło: pixabay.com 
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Załącznik 3.  

WERSJA A 

 

1. When John asked Julie if she‟d like to go to Norway with him she just 

………………………… . She was hesitant about leaving her country.  

2. The students were anxious before the exam because you could see some of them were 

…………….. while others were……………. . 

3. The moment she admitted cheating on him she could see that he …………………. . 

He was absolutely furious.  

4. James was …………………….. and thinking very hard what to do next. He knew he 

shouldn‟t be so indecisive, but he couldn‟t make up his mind. 

5. Clean up your room right now! And don‟t you dare ……………………… at me!  

I know you‟re angry but that‟s life! 

6. Mary sat down and ……….. . It was clear she was unwilling to listen to what Mike 

was saying. 

7. The suspect can‟t have been truthful. When asked a question about the murder he was 

………………………. . You could see he was lying.  

8. When the new teacher came into the class, with his ………… and his head down, all 

the students saw that he was a very shy person. He looked as if he had no  

self-confidence.  

9. Marvin knew he won the argument. He was sitting with his head up high; a quirk 

smile appeared on his face as he adopted the ……………… and at that very moment 

everyone understood he‟d just won the case. He was always very confident of his own 

abilities, but he was definitely right.  

10. Janine is a very assertive person. At every single meeting she stood with 

…………………. , which seemed a little bit arrogant to me at the beginning.  

11. I looked at his expectant face and when he started to …………….., I knew that he‟d 

just made a deal of his life.  
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Załącznik 3. 

WERSJA B 

 

anxious          assertive          angry          confident          expectant          furious          

hesitant          indecisive          shy          truthful          unwilling 

1. When John asked Julie if she‟d like to go to Norway with him she just 

………………………… . She was …………. about leaving her country.  

2. The students were………………………. before the exam because you could see some 

of them were …………….. while others were……………. . 

3. The moment she admitted cheating on him she could see that he …………………. . 

He was absolutely………….. . 

4. James was …………………….. and thinking very hard what to do next. He knew he 

shouldn‟t be so ………….., but he couldn‟t make up his mind. 

5. Clean up your room right now! And don‟t you dare ……………………… at me!  

I know you‟re …………. but that‟s life! 

6. Mary sat down and ……….. . It was clear she was……………………… to listen to 

what Mike was saying. 

7. The suspect can‟t have been ……………. . When asked a question about the murder 

he was ………………………. . You could see he was lying.  

8. When the new teacher came into the class, with his ………… and his head down, all 

the students saw that he was a very …………... person. He looked as if he had no  

self-confidence.  

9. Marvin knew he won the argument. He was sitting with his head up high; a quirk 

smile appeared on his face as he adopted the ……………… and at that very moment 

everyone understood he‟d just won the case. He was always very ……………. of his 

own abilities, but he was definitely right.  

10. Janine is a very ………….. person. At every single meeting she stood with 

…………………. , which seemed a little bit arrogant to me at the beginning.  

11. I looked at his ………… face and when he started to …………….., I knew that he‟d 

just made a deal of his life.  
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Załącznik 4. 

 

You are waiting for your friend. He is 30 minutes late. You are getting really angry.  

You are talking with your boss who is yelling at you because you have made a mistake.  

Your friend has just said something extremely stupid.  

Your friend has just received bad news. You are trying to comfort him / her.  

Somebody has asked you a question. You don‟t know the answer.  

You are two students waiting for exam results. You are anxious if you have passed.  
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KLUCZ ODPOWIEDZI: 

Załącznik 1. 

a. arms       b. nails       c. chin       d. hands       e. shoulders       f. hand       g. fists       h. eyes    

i. ear       j. arms       k. shoulders       l. hands/eyes 

 

Załącznik nr 3 (wersja A) 

1. shrugged her shoulders       2. biting their nails/wringing their hands       3. clenched his fists      

4. stroking his chin         5. roll your eyes         6. folded her arms         7. pulling his ear         

8. shoulders hunched       9. hand-steeple       10. arms akimbo       11. rub his hands 

 

Załącznik nr 3 (wersja B) 

1. shrugged her shoulders; hesitant       2. anxious; biting their nails/wringing their hands       

3. clenched his fists; furious       4. stroking his chin; indecisive       5. roll your eyes; angry       

6. folded her arms; unwilling       7. truthful; pulling his ear       8. shoulders hunched; shy       

9. hand-steeple; confident       10. assertive; arms akimbo       11. expectant; rub his hands 
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INTELIGENCJA CIELESNO-KINESTETYCZNA 

 

CEL ZAJĘĆ: Lepsze poznanie grupy 

POZIOM: A2 – B2 

TEMATYKA: Lodołamacze (ice-breakers) 

FORMY PRACY: praca w grupach, praca w parach 

 

ĆWICZENIE 1. 

CZTERY KĄTY 

Nauczyciel wyczytuje 4 słowa z jednej kategorii (można też te słowa zaprezentować w formie 

wizualnej). Każdemu kątowi klasy odpowiada jedno słowo. Uczeń powinien podejść do tej 

części klasy, która reprezentuje wybrane przez niego słowo. Następnie przez około minutę 

rozmawiają, dlaczego wybrali dane słowo. 

Przykładowe kategorie: 

black                 red                     blue                   green 

pop                    rock                   blues                  classical music 

swimming         cycling              volleyball           running 

city                    mountains         seaside               lake 

kitchen              bathroom           bedroom            living room 

parrot                turtle                 fish                    rabbit 

England             New Zealand      the USA            Australia 
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pillow                chocolate           wine                  teddy bear 

run                    jump                 dance                 sit 

cinema              theatre               opera                 concert 

car                     bus                    train                  plane 

 

ĆWICZENIE 2. 

ZNAJDŹ KOGOŚ, KTO… 

Ustal limit 5 minut, podczas których uczniowie chodzą po klasie i rozmawiają z jak 

największą liczbą osób. Zadaniem uczniów jest znalezienie minimum jednej osoby, która 

wykonuje lub nie wykonuje danej czynności z tabeli. Oprócz pytania z tabeli uczeń powinien 

dopytać o jeszcze jednej szczegół, np. Jakie masz zwierzę? Jaką kawę pijesz? Dlaczego nie 

masz telewizora w domu? Po 5 minutach dialogów uczniowie dobierają się w pary z osobą,  

z którą jeszcze nie rozmawiały i opowiadają, jak dużo mają wspólnego z różnymi osobami  

z grupy. 

Przykładowe pytania: 

Find somebody who… 

has got an animal   

doesn‟t have a TV at home   

drinks coffee every day   

has never been abroad   

likes watching fantasy films   

is a vegan   
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prefers KFC to MacDonald‟s   

can make pizza   

has the same eye colour as you   

doesn‟t do some sport in their free time   

 

ĆWICZENIE 3. 

RANDKA W CIEMNO 

Uczniowie stoją w dwóch rzędach naprzeciw siebie. Nauczyciel czyta początek zdania, 

uczniowie w parach kończą zdania i zadają po jednym pytaniu szczegółowym. Po około  

40 sekundach jeden rząd uczniów przesuwa się o jedną osobę w prawo i powtarzają tę samą 

procedurę. Jeśli sala lekcyjna jest mała, uczniowie zamiast w rzędzie mogą stać w kole. 

Przykładowe zdania do dokończenia: 

My favourite colour is ..................   I really like .................. 

My favourite dish is ..................    I hate eating .................. 

I most appreciate people who ..................  If I had a lot of money .................. 

I really don‟t like ..................    In my free time .................. 

My favourite film star is ..................   My hobby is .................. 

Two words that describe me ..................  A birthday present I remember is .............. 

My favourite dessert is ..................   My best holiday .................. 

In the future I would like ..................   My favourite film is .................. 

If I could go wherever I want, I would choose .................. 

My favourite writer (book, composer, singer) .................. 

Today I feel ..................    I hate when people .................. 
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I would never like to ..................   I have always wanted .................. 

The thing that gives me the biggest pleasure .................. 

The achievement I am most proud of .................. 

I am happy when ..................    I don‟t want to .................. 

I am sad when ..................    I am angry when .................. 

Two things that I like in myself ..................  One of my best qualities is .................. 

One of the happiest moments of my life ..................  

My favourite season of the year is .................. 

 

ĆWICZENIE 4. 

POKAZYWANA BIOGRAFIA 

Uczniowie pracują w parach i na zmianę prowadzą ze sobą wywiad. Celem wywiadu jest 

dowiedzenie się jak najwięcej informacji osobistych o uczniu z pary. Osoba, która odpowiada 

na pytania nie może mówić, a jedynie pokazywać odpowiedzi. 

Przykładowe informacje, o które pytają się uczniowie: 

 wiek, 

 hobby, 

 ulubione jedzenie, 

 miejsce ostatnich wakacji, 

 ostatnio obejrzany film, 

 ostatnio przeczytana książka, 

 uprawiane sporty, 

 miejsce zamieszkania. 
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Po zadaniu sobie 5-7 pytań uczniowie podsumowują, czego się o sobie dowiedzieli  

i sprawdzają, czy trafnie zrozumieli gesty partnera. 

 

ĆWICZENIE 5. 

CO BYŚ WOLAŁ(A) 

Nauczyciel czyta dwie opcje do wyboru, np: 

 Iść do kina czy do cukierni? 

 Pozmywać naczynia czy ugotować obiad? 

 Zjeść jabłko czy pomarańczę? 

Uczniowie ustawiają się w odpowiedniej części klasy wskazującej ich preferencję. Potem 

wyjaśniają w parach lub grupowo, dlaczego wybrali daną opcję.  

 Na środku klasy można nakleić taśmę lub położyć sznurek, który podzieli klasę na pół. 

Jeśli pracownia jest mała ćwiczenie można wykonać na korytarzu.  

Przykładowe opcje do wyboru: 

go to the doctor or to the dentist 

eat broccoli or spinach 

watch TV or listen to music 

do the laundry or do the dishes 

iron or clean the windows 

own a spider or a snake 
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go to the mountains or to the seaside 

eat at KFC or McDonald‟s 

drink tomato or orange juice 

own a cat or a dog 

fight a tiger or a shark 

be a little shorter or a little taller 

know the future or travel back to the past 

be Spiderman or Batman 

be good at doing a sport or playing an instrument 

live in the city or in the country 

live in a house or a block of flats 

be a tennis champion or a football champion 

go to the Sahara Desert or to the North Pole 

walk the Chinese Wall or climb Mount Everest 

work with a group of people or alone 

make dinner or clean the dishes 

tell funny jokes or be smart 

not ever worry about your work or win 1 million dollars now 
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own a company or work for someone 

take up yoga or skydiving 

eat meat or be a vegetarian 

visit Brazil or China 

meet Queen Elizabeth II or Barack Obama 

sing beautifully or draw beautifully 

own a motorbike or a car 

speak three foreign languages fluently or learn by heart quickly 
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INTELIGENCJA CIELESNO-KINESTETYCZNA 

 

CEL ZAJĘĆ: Utrwalenie słownictwa i gramatyki 

POZIOM: A1 – B2 

TEMATYKA: Wykorzystanie ruchu przy ćwiczeniach leksykalno-gramatycznych 

FORMY PRACY: praca w grupach, praca w parach 

 

ĆWICZENIE 1. 

MAPY MYŚLI 

Poniższe dwa przykłady lekcji z mapami pamięci wykorzystują ruch (uczniowie stoją lub 

przemieszczają się po klasie, piszą w innej pozycji niż zwykle – na ścianie). Dodatkowo sami 

tworzą zadania oraz sami wyszukują słownictwo, które według nich jest najbardziej 

użyteczne.  

 

ĆWICZENIE 1a. 

MAPY MYŚLI (w parach/grupach) 

W parach lub grupach trzyosobowych uczniowie tworzą mapy myśli związane z omawianym 

tematem. Może być to ćwiczenie wykorzystane jako wstęp lub podsumowanie serii lekcji. 
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Jeśli jest to lekcja wprowadzająca temat, mapy myśli mogą wisieć na ścianie i być 

wykorzystywane w trakcie kolejnych lekcji. 

ETAP 1 

Uczniowie tworzą mapę myśli na dużym kawałku papieru przyczepionym do ściany. Można 

też użyć folii typu easy-flip, na której można pisać markerem, a następnie go ścierać.  

ETAP 2 

Pary/grupy zamieniają się miejscami, podchodzą do innej mapy pamięci i uzupełniają ją  

o dodatkowe hasła.  

ETAP 3 

Następuje kolejna zmiana miejsc. Uczniowie sprawdzają czy rozumieją znaczenie słów,  

a następnie każdy uczeń opisuje jedną odnogę mapy myśli przy użyciu wszystkich 

wypisanych słów. 

ETAP 4  

Następuje kolejna zmiana miejsc. Jeden uczeń podaje definicję słowa z mapy, reszta 

pary/grupy zgaduje, które słowo jest opisywane. 

 

ĆWICZENIE 1b. 

MAPY MYŚLI (indywidualnie) 

ETAP 1 

Każdy uczeń tworzy na dużej kartce papieru mapę myśli związaną z wybranym tematem. Po 

skończeniu pracy wiesza ją na ścianie. 
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ETAP 2 

Uczniowie podchodzą do dowolnej mapy myśli i w ciągu minuty starają się dopisać jak 

najwięcej dodatkowych słów (warto, aby używali innego koloru tak, aby łatwo było 

zauważyć, które słowa zostały dopisane). W małych grupach uczniowie zmieniają się aż dotrą 

do swojej mapy myśli. Analizują, jakie słowa zostały dopisane przez członków grupy. 

ETAP 3  

Na kolejnej lekcji uczniowie podchodzą do dowolnej mapy myśli i na jej podstawie 

przygotowują jedno ćwiczenie leksykalne. Zapisują to ćwiczenie (oraz klucz odpowiedzi) na 

kartce, którą wieszają obok mapy myśli. 

ETAP 4 

Uczniowie podchodzą do pozostałych map myśli, rozwiązują zadanie w swoim notatniku oraz 

sprawdzają poprawność swoich odpowiedzi. 

 

ĆWICZENIE 2. 

CHWYĆ, GDY USŁYSZYSZ 

Uczniowie wspólnie tworzą listę około 16 słów, które niedawno omawiali – może być to 

dowolne słownictwo tematyczne, ale także wybrane zagadnienia gramatyczne, np. czasowniki 

przeszłe, określenia ilości, określenia czasu. W zależności od liczby uczniów każda para lub 

każda osoba zapisuje jedno/dwa słowa na tablicy. Następnie uczniowie dobierają się w grupy 

3-osobowe i na 16 oddzielnych karteczkach zapisują słowa z tablicy. W częściej głównej 

ćwiczenia nauczyciel czyta definicję słowa, a zadaniem kursantów jest jak najszybciej złapać 

kartkę z poprawnym słowem.  
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 W wypadku ćwiczeń gramatycznych nauczyciel na przykład podaje czasownik  

w formie podstawowej, a kursanci łapią kartkę z formą przeszłą lub nauczyciel podaje 

zdanie, w którym brakuje określenia ilości (np. How …......... apples do you have?),  

a kursanci łapią kartkę z odpowiednim słowem (np. many). 

 

ĆWICZENIE 3. 

UŁÓŻ KLOCKI 

Do tego zadania potrzebna będzie Jenga lub zestaw klocków. Zadaniem uczniów będzie 

zbudowanie jak najwyższej wieży lub w przypadku Jengi wyjmowane klocków tak, aby 

konstrukcja nie upadła. Na każdym klocku piszemy lub przyczepiamy małą kartkę ze słowem, 

może być to nowo poznane słownictwo lub słownictwo do powtórzenia. 

 Jeśli chcemy, żeby przygotowane klocki były wielokrotnego użytku możemy na nich 

napisać wyrazy pytające (np. When?, Where?, Who?, How much?, How long?) – 

wtedy gra może być wykorzystywana do ćwiczenia różnych czasów i konstrukcji 

gramatycznych.  

Podczas zadania, jeśli uczeń chce postawić klocek na szczycie konstrukcji, musi poprawnie 

ułożyć zdanie z wylosowanym na klocku wyrazem. 

 

ĆWICZENIE 4. 

USTAW SIĘ 

Jeśli chcemy poćwiczyć budowę pytań lub kolejność wyrazów w zdaniu, warto wcześniej 

przygotować zestaw zdań zapisanych na kartkach A4 – na każdej kartce jeden wyraz ze 

zdania, czyli w wypadku pytania „How old are you?” potrzebujemy 4 kartek. Możemy też 
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poprosić uczniów o przygotowanie takich zdań. Następnie omawiamy jedno zdanie po 

drugim, każdy kursant dostaje jedną kartkę i musi się ustawić w dobrej części zdania.  

 Najlepiej wykorzystywać zdania z liczbą słów odpowiadającą liczbie uczniów na 

zajęciach. 

 

ĆWICZENIE 5. 

STEROWANE DIALOGI 

Pod koniec zajęć kursanci zapisują na karteczkach post-it po 2-3 słowa, które poznali na 

danych zajęciach (każde słowo na osobnej kartce), a nauczyciel zbiera wszystkie kartki. 

Następnie kursanci dobierają się w grupy 3-osobowe. Każda grupa dostaje taką samą liczbę 

kartek, które są położone na stole w taki sposób, aby każdy kursant widział zapisane słowa. 

Nauczyciel prosi kursantów, aby podali dwa słowa – miejsce i osobę (np. szpital, piłkarz; im 

dziwniejsze zestawienie, tym ćwiczenie jest trudniejsze). Kursanci wcielają się w te postaci 

wyobrażając sobie, że są w danym miejscu i prowadzą rozmowę starając się użyć słów, które 

mają przed sobą. Jeśli kursant użyje słowa z kartki podczas swojej wypowiedzi (zdanie to 

musi mieć sens) to może zabrać daną kartkę. Wygrywa osoba, która zbierze najwięcej kartek.  

 Z kursantami na poziomie B1+ można zagrać w trudniejszą wersję tej gry – karteczki 

leżą na stole w taki sposób, że nie widać słów. Gdy kursant zaczyna swoją 

wypowiedź, sięga po kartkę i jego zadaniem jest użyć dane słowo w swojej 

wypowiedzi. Jeśli mu się uda, kartka jest jego, jeśli nie – kartka wraca na stół. 

Po zajęciach nauczyciel zbiera kartki, mogą one zostać użyte ponownie na następnych 

zajęciach w ramach rozgrzewki na początku lekcji.  
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ĆWICZENIE 6. 

WSPÓLNA HISTORIA 

Nauczyciel prosi kursantów o zapisywanie słówek z danej lekcji na karteczkach post-it (jedno 

słówko na jednej kartce) i wkłada je do kopert (potrzebujemy tylu kopert, ile będziemy mieli 

grup). Po kilku lekcjach, gdy w kopertach jest dużo kartek, kursanci dobierają się w grupy  

4-osobowe i tworzą historię z użyciem czasów przeszłych – pierwsza osoba mówi zdanie  

(np. Wczoraj rano obudziłam się i zobaczyłam…), następna osoba bierze kopertę, wyciąga 

słowo i mówi następne zdanie z użyciem słowa z koperty. Kursanci zwracają uwagę, aby 

zdanie było poprawne gramatycznie, a słowo użyte w poprawnym kontekście.  

Jeśli zdarzy się, że kursant nie potrafi ułożyć zdania z danym słowem, odkłada je na stół  

i następne osoby mogą użyć tego słowa (nie muszą wtedy wyciągać słowa z koperty). Jeśli 

wszystkie karteczki z koperty zostaną użyte, a na stole zostały jakieś słowa, których kursanci 

nie potrafili użyć, nauczyciel zbiera te kartki i kładzie je na stole. Jeśli kartek jest mało, 

przypominamy znaczenie danych słów, jeśli kartek jest sporo, gramy z uczniami w grę 

Chwyć, gdy usłyszysz (mówimy definicję słowa, a kursanci mają za zadanie chwycić kartkę  

z danym wyrażeniem). 
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Zakończenie 

 

Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 18 grudnia  

2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 

określono 8 kluczowych kompetencji. Są to: 

 porozumiewanie się w języku ojczystym, 

 porozumiewanie się w językach obcych, 

 kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 

 kompetencje informatyczne, 

 umiejętność uczenia się, 

 kompetencje społeczne i obywatelskie, 

 inicjatywność i przedsiębiorczość, 

 świadomość i ekspresja kulturalna. 

Nowoczesne technologie mogą istotnie spotęgować realizację celu, jakim jest rozwijanie 

umiejętności porozumiewania się w języku obcym poprzez stworzenie nowych, kreatywnych, 

pobudzających do działania możliwości. Dzięki zastosowaniu TIK uczniowie mają więcej 

okazji do komunikacji, konwersacje są naturalne i autentyczne – mają miejsce w sieci pod 

różną postacią. Ogromnym atutem TIK jest możliwość kontaktu z żywym językiem, 

konfrontacji z sytuacją „z życia wziętą” oraz możliwość swobodnej komunikacji z jego 

natywnymi użytkownikami. 

Poprzez wykorzystanie TIK na zajęciach językowych, słuchacz nie tylko poszerza wiedzę 

leksykalną, lecz przede wszystkim praktykuje umiejętność wykorzystywania jej w procesie 

komunikacji w różnorodnych sytuacjach, często również poza klasą. Dzięki temu buduje 

odpowiednią postawę, wzrasta jego samoocena, rozumie i zdaje sobie sprawę z tego,  

że potrafi i chce porozumiewać się z innymi ludźmi w języku obcym. Poprzez takie działanie 

jego wewnętrzna motywacja utrzymuje się na wysokim poziomie, wzmacnia swój zmysł 
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przedsiębiorczości i inicjatywy, umiejętność rozwiązywania problemów, zwiększa swoją 

świadomość kulturalną, tolerancję, ekspresyjność i otwartość w głoszeniu publicznie swych 

osądów, rozwija decyzyjność i szeroko rozumianą niezależność – jednym słowem 

jednocześnie rozwija swoje kluczowe kompetencje wielopłaszczyznowo.  

Nowoczesne technologie komunikacyjno-informacyjne, które w niedługim czasie stały się 

wręcz nieodłączną częścią życia naszych społeczności, stanowią przedmiot zainteresowania 

nauczycieli i z sukcesem mogą zostać wplecione w zaprojektowany dla danej grupy proces 

nauki języka obcego. Wiedza, umiejętności i postawy nauczycieli w temacie TIK są bardzo 

zróżnicowane: od osób bezkompromisowo urzeczonych nową technologią, poprzez takie, 

które bez emocji, kontemplacyjnie i regularnie wdrażają takie narzędzia w proces kształcenia, 

a zakończywszy na tzw. „technofobach” irracjonalnie unikających nowoczesnych rozwiązań 

w edukacji.  

Warto także pamiętać o rekomendacjach dydaktycznych dotyczących projektowania zajęć  

w taki sposób, aby możliwie pobudzać wszelkie obszary obsadzonych głęboko i dotychczas 

nie eksplorowanych pokładów inteligencji wielorakiej u uczniów – wspierajmy więc rozwój 

naszych słuchaczy wielostronnie – to NASZA rola. 

I podsumowując to, co z mojego personalnego punktu widzenia jest najistotniejsze… 

Pamiętajmy, że sama technologia nie zdziała cudów. Jest wyłącznie jednym ze środków do 

osiągania celów, wzmacnia i uatrakcyjnia zajęcia, wprowadza proces uczenia się na wyższy 

poziom złożoności. Postęp technologiczny w sferze procesów edukacyjnych jest ogromny – 

to prawda, jednak wciąż niezmiennie spoiwem tego procesu jest czynnik ludzki – MY, 

nauczyciele, edukatorzy, metodycy, lektorzy, lingwiści. To MY stanowimy tzw. filtr, który 

pozwala ocenić czy i w jakim zakresie warto korzystać z danego medium, czyli jaką stanowi 

ono wartość edukacyjną biorąc pod uwagę: potencjał językowy, autentyczność, dopasowanie 

do grupy, praktyczność czy pozytywny wpływ na ucznia. To MY wspieramy dorosłego 

słuchacza udzielając mu cennych wskazówek dydaktycznych, bowiem to ON samodzielnie 

kreuje ścieżkę tego procesu, a PROCES ten sam w sobie nie jest przecież bezobsługowy. 



 

 
352 

Literatura 

 

1. Acklam R., Crace A. (2005) Total English Pre-intermediate, Pearson Education 

Limited 

2. Anderson, M. (1992) Intelligence and Development: A Cognitive Theory, Blackwell 

3. Basińska, A. (2017) Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka 

obcego na przykładzie języka angielskiego, Zestaw 5, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2017 

4. Beigi, H. (2011) Fundamentals of Speaker Recognition, Springer, New York 2011 

5. Bjork, R. A., Bjork, E. L. (2006) Optimizing treatment and instruction: Implications 

of a new theory of disuse; https://bjorklab.psych.ucla.edu/wp-

content/uploads/sites/13/2016/07/RBjork_EBjork_2006.pdf (22.04.2019) 

6. Brzezińska, A. I., Czub, M., Czub, T., Sześciolatek w szkole. Jak rozwija się jego 

mózg?; http://produkty.ibe.edu.pl/docs/broszury/IBE-BEE-8-szesciolatek-mozg.pdf 

(11.04.2019) 

7. Crookes; Graham; Schmidt (1991) Motivation: Reopening the research agenda. 

Language learning, Longman, London 1991 

8. Ćwirko-Białas, O. (2014) Nauczanie multimedialne. Propozycje metod pracy na 

lekcjach języka obcego 

9. Dąbkowska, M., Kowalczyk, D. (2008) Wykorzystanie narzędzi ICT w nauczaniu 

10. Davidson, C. (2014) The History and Future of Higher Education, Kurs MOOC; 

https://www.classcentral.com/course/coursera-history-and-future-of-mostly-higher-

education-1353 (27.03.2019) 

11. Dempster, F.N. (1996), Distibuting and managing the conditions of encoding and 

practice [w:] E. L. Bjork, R. A. Bjork (red.), Memory. Handbook of perception and 

cognition, San Diego: Academic Press, str. 317-344 

12. Dylak, S. (2013) Wprowadzenie [w:] S. Dylak (red.), Strategia kształcenia 

wyprzedzającego, Poznań: Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej; 

https://edustore.eu/79- strategia-ksztalcenia-wyprzedzajacego.html (10.05.2019) 

13. Ellis, R. (1997) The study of second language acquisition, OUP, Oxford 1997 



 

 
353 

14. Falk, Johan S. (1978) Linguistics and  language: A survey and basic concepts and 

implications (2nd ed.), John Wiley and  Sons, New York 1978 

15. Finegan, E. (1999) Language: its structure and use (3rd ed.), Harcourt Brace College 

Publishers, Orlando 1999 

16. Fitzgerald, A. (1999) Augustine Through the Ages: An Encyclopedia, Wm.  

B. Eerdmans Publishing 

17. Frankowski, M. (2017) Czy konektywizm jest szansą polskiej edukacji?; 

http://www.cen.uni.wroc.pl/Pliki; Wydawnicza/21_wybrane_teksty/06_fanki.pdf 

(2.04.2019) 

18. Gardner, H. (1983) Frames of Mind, Basic Books 

19. Gardner, H. (1985) Social psychology and second language learning: The role of 

attitudes and motivation, Edward Arnold Publishers, London 1985 

20. Gardner, H. (1993) Multiple Intelligences: The Theory in Practice, Basic Books 

21. Gardner, H. (1999) Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century, 

Basic Books 

22. Gardner, H. (2009) Five Minds for the Future, Harvard Business Press 

23. Gattegno, C. (1972) Teaching Foreign Languages in Schools: The Silent Way, 

Educational Explorers 

24. Grucza, F., Dakowska, M. (1997) Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza  

a informacja, mózg a umysł ludzki [w:] F. Grucza, M. Dakowska (red.), Podejście 

kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Materiały z XX Sympozjum 

zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo 

Lingwistyki Stosowanej (Grzegorzewice, 12-14 stycznia 1996),Warszawa 1997, s. 7-21 

25. Grzywniak, C. (2011) Podstawy Neurobiologii w uczeniu się u dzieci młodszych, 

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, tom LXIV, str. 95-107; 

http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1832/podstawy_neurobiologii_

w_uczeniu_grzywniak_celestyna_000612.pdf?sequence=1 (26.04.2019) 

26. Harmer, J. (2002) English Language Teaching, Longman, London 2002 

27. Hart, L. A. (1999) Human brain & human learning, Books for Educators 

28. Holzhey, H., Murdoch, V. (2005) Historical Dictionary of Kant and Kantianism,  

The Scarecrow Press 

29. Houssaye, J. (2014) Le triangle pédagogique. Les différentes facettes de la pédagogie, 

Paryż 2014 



 

 
354 

30. Hudson, Grover (2000) Essential Introductory Linguistics, Blackwell Publishers, 

Malden 2000 

31. Janowska, I. (2012) Proces przystosowania materiałów dydaktycznych z języka 

polskiego jako obcego do zasad podejścia zadaniowego, „Postscriptum 

polonistyczne”, nr 2 (2012), s. 177–198 

32. Janowska, I. (2014) Jak oceniać ustne działania językowe uczących się? Ewaluacja 

wypowiedzi ustnej w podejściu ukierunkowanym na działanie [w:] A. Mielczarek,  

A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz (red.), Sukcesy, problemy, wyzwania  

w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Poznań 2014, s. 227–238 

33. Janowska, I. (2015) Glottodydaktyczne błędy metodyczne, Uniwersytet Jagielloński, 

Kraków 2015 

34. Janowska, I. (2015) Planowanie jednostek lekcyjnych i metodycznych – modele  

i schematy, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (2015), s. 63–88 

35. Jedynak, M. (2011) Europejskie portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli 

języków obcych a rozwijanie autonomii. Problemy z jego wdrażaniem wśród 

studentów filologii angielskiej [w:] M. Pawlak (red.), Autonomia w nauce języka 

obcego – uczeń a nauczyciel, Poznań Kalisz-Konin 2011, s. 485-496 

36. Jenkins, R. (2019) How Generation Z uses technology and social media; 

https://blog.ryan-jenkins.com/how-generation-z-uses-technology-and-social-media 

(10.05.2019) 

37. Kamont, A. (2015) A tree of the past, English Teaching Professional 96/2015, s. 14-15 

38. Karczmarczyk, M. (2014) Neurodydaktyka – wybrane aspekty praktyczne,  

wykład wygłoszony podczas Letniej Akademii SORE w 2014 roku; 

https://doskonaleniewsieci.pl/Upload/Artykuly/neurodydaktyka/Neurodydaktyka%20

%20wybrane%20aspekty%20praktyczne%20-%20M.Kaczmarzyk.pdf (11.04.2019) 

39. Kłakówna, Z. A. (2014) Jakoś i jakość [w:] J. Uszyńska-Jarmoc, K. Nadachewicz 

(red.), Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna, Universitas, 

Warszawa 2014 

40. Klus-Stańska, D. (2012) Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej [w:] D. Klus-Stańska, 

M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, 

rozwiązania, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2012 

41. Knowles, M. (1970) The Modern Practice of Adult Education, Association Press, New 

York 1970 



 

 
355 

42. Komorowska, H. (2002) Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka edukacyjna 

Sp. z o.o., Warszawa 2002 

43. Kossut, M. (2012) Neuroplastyczność [w:] T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka 

(red.), Mózg a zachowanie, Warszawa 2012 

44. Kossut, M. (2014) Plastyczność mózgu; http://neuropedia.org.pl/plastycznosc-mozgu/ 

(13.05.2019) 

45. Kotuła, S. (2007) Web 2.0 – współczesny paradygmat Internetu [w:] M. Sokołowski 

(red.), Oblicza Internetu: architektura komunikacyjna sieci, Wydawnictwo 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2007, str. 181-188 

46. Kukulska-Hulme, A., Norris, L., Donohue, J. (2015) Mobile pedagogy for English 

language teaching: a guide for teachers; http://englishagenda.britishcouncil.org; 

researchpublications/research-papers/mobile-pedagogy-english-language-teaching-

guide-teachers (11.04.2019) 

47. Lieb, S. (2008) Principles of adult learning; 

http://honolulu.hawaii.edu/intranet/committees/FacDevCom/guidebk/teachtip/adults-

3.htm (4.04.2019) 

48. Locke, J. (1959) An Essay Concerning Human Understanding, edited by Alexander 

Campbell Fraser (reprint) Courier Corporation 

49. Majer, J. (2003) Interactive Discourse In The Foreign Language Classroom, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003 

50. McAuliffe, K. (2010) If Modern Humans Are So Smart, Why Are Our Brains 

Shrinking?; http://discovermagazine.com/2010/sep/25-modern-humans-smart-why-

brain-shrinking (1.05.2019) 

51. Mill, J. S. (1995) O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, przeł.  

G. Czernicki, Kraków-Warszawa 1995 

52. Mill, J. S., A System of Logic: Ratiocinative and Inductive, 7th Edition, Vol. I tekst 

angielski w wersji uwspółcześnionej dzięki Project Gutenberg 

53. Nichols, A. (2002) Discovering Aquinas: AnIntroduction to His Life, Work and 

Influence, Wm. B. Eerdmans Publishing  

54. Orzechowicz, K., Tryb zdalnego nauczania; 

http://www.profesor.pl/mat/n10/n10_k_orzechowicz_040505_3.php (24.04.2019) 

55. Panasiul, J. (2016) Uczenie się a mechanizmy neuroplastyczności; 

https://journals.umcs.pl/en/article/download/4779/3539 (10.05.2019) 



 

 
356 

56. Pappano, L. (2012) The Year of the MOOC; 

https://www.nytimes.com/2012/11/04/education/edlife/massive-open-online-courses-

are-multiplying-at-a-rapid-pace.html?searchResultPosition=1 

57. Pascal, B. (2016) Pensées, (reprint w wersji angielskiej) Open Road Media 

58. Pink, Daniel H. (2009) Drive: The surprising truth about what motivates us, 

Riverhead Books, Nowy Jork 2009 

59. Prauzner T. (2011) Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 

Seria: Edukacja Techniczna i Informatyczna. Lifelong Learning – Edukacja przez całe 

życie, Częstochowa 2011 

60. Ritzel, L. (2009) A Paradigm Shift in Education by Web2.0 Technologies; 

http://www.slideshare.net/lritzel/aparadigm-shift-in-education-byeweb20-technologies 

(24.04.2019) 

61. Roediger, H., Putnam, A., Smith, M. (2011) Ten Benefits of Testing and Their 

Applications to Educational Practice; 

http://mrbartonmaths.com/resourcesnew/8.%20Research/Memory%20and%20Revisio

n/10%20benefits%20to%20testing.pdf (1.05.2019) 

62. Rzewuski, M., Distance Learning – nauczanie na odległość; 

http://republika.pl/marekrz/pcq_4_distance-learn.htm (23.04.2019) 

63. Rzewuski, M., Edukacja przez Internet zyskuje na popularności; 

http://www.pckurier.pl/archiwum/art0.asp?ID=4292 (23.04.2019) 

64. Sarowski, Ł. (2017) Od Internetu Web 1.0 do Internetu We. 4.0 – ewolucja form 

przestrzeni komunikacyjnych w globalnej sieci; 

http://rozprawyspoleczne.pswbp.pl/pdf/pages_from_rs__nr__1_2017_druk_4.pdf 

(9.05.2019) 

65. Smith, A. (2011) An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 

(reprint, wydanie poprawione i opatrzone wstępem) Cosimo Inc. 

66. Smolinska, J., Szychowski, Ł. (2011) Techniki efektywnego uczenia się, Elitmat, 

Mińsk Mazowiecki 2011 

67. Spearman, C. (1904) „General intelligence” objectively determined and measured, 

American Journal of Psychology 15, str. 72-101 

68. Spitzer, M. (2013) Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie  

i swoje dzieci, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013 



 

 
357 

69. Stolinska, A. (2017) Inspirowana i spontaniczna edukacja konektywna  

w internetowym środowisku uczenia się; 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-66e28845-07a1-

45d8-8c35-1adb64acb394 (1.05.2019) 

70. Strelau, J. (1997) Inteligencja człowieka, Wydawnictwo Żak 

71. Sysło, M. (2013) Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach; 

https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-

attachments/includes/download.php?id=4985 (5.052019) 

72. Walkowska, J. (2012) Jeśli nie Web 2.0, to co?, Biuletyn EBIB 2 (129), 

http://www.ebib.pl/images/stories/numery/129/129_walkowska.pdf (22.04.2019) 

73. Wheeler, S. (2013) Engagement pyramid of digital learning; http://www.steve-

wheeler.co.uk/2013/05/just-how-far-can-they-go.html (5.05.2019) 

74. Wieczorek-Tomaszewska, M. (2013) Innowacyjne uczenie dla efektywnego uczenia 

się [w:] M. Wieczorek-Tomaszewska (red.), Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. 

Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej, Stowarzyszenie 

Miasta w Internecie, Tarnów 2013; http://www.ldc.edu.pl/phocadownload/Dydaktyka-

cyfrowa-epokismartfona.pdf (dostęp 07.05.2019) 

75. Willis, J. (2007) The Neuroscience of Joyful Education, Educational Leadership 

64/2007 

76. Wilson J. J. (2006) Total English Intermediate, Pearson Education Limited 

77. Witek, K. (2016) Trendy WEB 2.0 w e-learningu; https://docplayer.pl/13213040-

Trendy-web-2-0-w-e-learningu.html (13.04.2019) 

78. Zemke, R. i S. (1984) 30 things we know for sure about adult learning; 

http://honolulu.hawaii.edu/intranet/committees/FacDevCom/guidebk/teachtip/adults-

3.htm (2.04.2019) 

79. Żernicki, B. (1983) Mózg. Ossolineum, Warszawa 1983 

80. Żylińska, M. (2013) Neurodydaktyka: nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013 

 

 



 

 
358 

Źródła internetowe: 

1. Alatus LCMS. Opis systemu; http://www.ubezpieczenia.enauka.pl/LCMS.pdf 

(25.04.2019) 

2. Co to jest e-learning?; http://www.finn.pl/doc/32/podglad.pdf (23.04.2019) 

3. Igi-global; https://www.igi-global.com/dictionary/digital-age/7562 (05.05.2019) 

4. Internet World Statistics; https://www.internetworldstats.com/stats.htm (06.05.2019) 

5. Journal through the brain; 

https://epubs.rcsi.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=psychbooks 

(18.04.2019) 

6. Lear E., There was an Old Man on a hill; http://www.lear200.com/there-was-old-man-

hill (29.04.2019) 

7. Nauka w Polsce PAP; 

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C408286%2Cmozg-rosnie-az-dostaje-

zmarszczek.html (16.04.2019) 

8. Neuroscience for Kids by University of Washington; https://faculty.washington.edu 

(15.04.2019) 

9. Rethinking the Brain, Families and Work Institute, Rima Shore, 1997; 

https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/SESA/publications/documents/22-300.pdf 

(14.04.2019) 

10. Statista; https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/ 

(05.05.2019) 

11. http://angielski-na-dzis.pl (12.04.2019) 

12. http://art-coaching.pl/o-mnie/mozg-trzy-w-jednym (16.04.2019) 

13. http://autismag.org (30.04.2019) 

14. http://bankier.pl (05.05.2019) 

15. https://bebrainfit.com/human-brain-facts (15.04.2019) 

16. https://www.cognifit.com/brain-plasticity-and-cognition (12.04.2019) 

17. http://www.doradcy-

wroclaw.pl/attachments/article/111/Test%20inteligencji%20wielorakiej.pdf 

(17.04.2019) 

18. http://www.edulider.pl/edukacja/co-jest-blended-learning (19.04.2019) 



 

 
359 

19. https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1068-konektywizm-polacz-sie-aby-

sie-uczyc (19.04.2019) 

20. http://www.edunews.pl/images/pdf/umiejetnoscixxi_pl.pdf (27.04.2019) 

21. https://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/1120-netbook-dla-

kazdego-ucznia-rewolucja-dla-kazdego-nauczyciela (21.04.2019) 

22. http://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/1830-czas-najwyzszy-

na-byot-albo-pss (27.04.2019) 

23. https://en-joyenglish.weebly.com/blog/ (5.05.2019) 

24. https://fabrykaprzyszlosci.pl/ (19.04.2019) 

25. https://faculty.washington.edu/chudler/facts.html (15.04.2019) 

26. www.frse.org.pl (29.04.2019) 

27. http://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/Mozg/05-2-trzy_mozgi.htm (5.04.2019) 

28. https://kopalniawiedzy.pl/synapsa-autyzm-mozg-autofagia-mTOR,20899 (12.04.2019) 

29. www.llp.org.pl (29.04.2019) 

30. http://orozwoju.com/self-paced-training-rozwoj-we-wlasnym-tempie/ (20.04.2019) 

31. http://oswiataiprawo.pl/aktualnosci/program-uczenie-sie-przez-cale-zycie/ 

(21.04.2019) 

32. https://www.pearsonlearned.com/global-views-on-what-makes-an-effective-teacher 

(14.04.2019) 

33. http://www.pecs-poland.com (28.04.2019) 

34. http://pl.freepik.com (20.04.2019) 

35. https://pl.wikipedia.org/wiki/Konektywizm (19.04.2019) 

36. http://przelambariere.pl (20.04.2019) 

37. http://www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/co-siedzi-w-mozgu-nastolatka/b45af702 

(17.04.2019) 

38. http://www.wcbe.pl/szkola-dla-ciebie,12.html (21.04.2019) 

39. https://zwierciadlo.pl/lifestyle/liefelong-learning-dlaczego-warto-uczyc-sie-przez-cale-

zycie (29.04.2019) 

 



 

 

 

 



 

 
361 

 



 

 
362 

 


