
 

 
Strategia nauczania 
w kontekście dwóch podstaw  
programowych  

 
  dr Mateusz Leszkowicz 
  Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
 
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
   
  
   
 
 

 







____ 
- + „szok wychowawczy” 

„kultura pedagogiczna” 
rozum-uczucie,  
jednostka-kolektyw,  
rywalizacja-współpraca 





____ 
Odwrót  
od progresywizmu 
tzw. Nowy Program 
 
„pedagogiczne mody”  



 

Podejście  

behawioralne 
 

  vs.    
 
 

 

 

Podejście 

poznawcze 
(konstruktywistyczne) 
 

     
 
 

 

7 

„pedagogiczne mody”  



B. F. Skinner 

1956 wprowadzenie 
skrzynki Skinnera do 

badania wpływu 
czynnika 

wzmacniającego 
 



____ 
Półrocze - 12000 pkt.  
- 4000 punktów do zdobycia w czasie 4 dużych testów 
- 4000 pkt duże prace domowa (artykuł, raport, 
opracowanie, esej) 
- 2000 punktów obecność na lekcjach(podzielona 
odpowiednio przez liczbę godzin)  
- 2000 punktów aktywność na lekcjach 
+ Punkty bonusowe za wyzwania niespodzianki  
o których dowiadują się w odpowiednim momencie 
(za więcej niż 10 pozycji bibliografii udanej pracy, za uczestnictwo  
w grupie projektowej) 

 



____ 
Zaliczenie semestru przy 
10000 punktów i więcej… 



____ 
Strategia uczenia się 
(kontrola i kierowanie własnego uczenia się) 





____ 
Strategia 
uczenia się 
(kontrola i kierowanie własnego uczenia się) 

Strategie poznawcze 
Zapamiętanie i zrozumienie materiału 

 
 Strategie 

metapoznawcze 
Planowanie, monitorowanie  
i regulowanie poznawania (myślenia) 

 
 



Oto przykład strategii metapoznawczych w działaniu.  Wyobraź sobie, że 
zadanie polega na przeczytaniu rozdziału dotyczącego historii Polski.  

 
Wojtek uświadamia sobie, że znajomość materiału będzie sprawdzana za 
pomocą eseju. Wykorzystując swoje umiejętności metapoznawcze, 
chłopak ocenia swoją wiedza przedmiotową i stwierdza, że konieczne jest 
zaplanowanie uczenie się w celu zrozumienia głównych myśli oraz 
zapamiętania najważniejszych faktów. W tym celu parafrazuje każdy 
paragraf, podkreśla najważniejsze fakty i monitoruje swoje postępy  
w trakcie nauki. Odkrywa, że ma problemy w porównaniu  
i przeciwstawieniu sobie niektórych omawiamy na zajęcie bitew. 
Postanawia więc napisać odpowiedzi na pytanie, których może się 
spodziewać na sprawdzianie.  

 
Cechą uczniów o wysokich osiągnięcie jest umiejętność dokonywania 
zmian zachowanie przez odrzucenie  strategii które nie przynoszą 
sukcesu, na rzecz takich, które są skuteczne.  





STRATEGIA  
ELABORACJI 
Budowanie powiązań między 
poszczególnymi elementami 
zapamiętywanego materiału 



____ 
Ćmy i motyle (opracuj notatkę…) 
Ćma ma dwie pary skrzydeł. Gdy odpoczywa, 
trzyma skrzydła opuszczone wzdłuż ciała. Ćma ma 
upierzone czułki i przędzie cienki kokon.  
Ćma przechodzi przez cztery stadia rozwoju.  
Motyl również przechodzi przez cztery stadia 
rozwoju i ma dwie pary skrzydeł. Jednak jego 
czułki są długie i cienkie z guzkami na końcu.  
Gdy motyl odpoczywa, jego skrzydła są 
rozprostowane jak rozpostarte ręce.  



Notatki 

macierzowe 

 





___________ 
Uczenie jako konstruowanie  
wiedzy  



Wyobraź sobie, że znajdujesz się  
w rakiecie, która wynosi Ciebie  
w kosmos… 
(badanie; John Baxter, 1995) 





Młodsze 

dzieci (wyobr. 1) 

 



Młodsze  

dzieci (wyobr. 2) 

 



Praktycznie nie występuje  

powyżej  

14 r. życia 

 



nieliczni 

14-16 lat 

 





W zasadzie od posiadanej wcześniej 
wiedzy zależy to, jak rozumiemy 
podawane nowe informacje, jak  
je interpretujemy i przechowujemy. 
(Anderson, 1989a) 

 

PRZEDWIEDZA CZY PRZEDROZUMIENIE 
człowieka jest „zadziwiająco trwałe  
i odporne na usuwanie”  
(Ausubel, 1978) 

 



___________ 
Nauczyciel jako 
konstruktywista: punkt 
ciężkości to proces uczenia 
się, w mniejszym stopniu 
produkt uczenia się.  
  



John Hatie 

Widoczne uczenie się.. 

 



Dembo M. H.  

Stosowana  

psychologia  

wychowawcza 

 



Fischer R. 

Uczymy jak myśleć 

 



Mietzel G. 

Psychologia  

kształceenia 

 



___________ 
Nauczyciel jako 
konstruktywista: punkt 
ciężkości to proces uczenia 
się, w mniejszym stopniu 
produkt uczenia się.  
  KRUSZEWSKI K. 

Zrozumieć  

szkołę 
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