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Jakże głęboko tkwi w nas przekonanie, iż jeśli nie zastosujemy 
swoistej inżynierii wychowania, jeżeli nie będziemy manipulować 
dziećmi, aby łamać ich wolę, wyrosną one na jakieś dzikie bestie. 

Jest to najbardziej barbarzyńskie przekonanie cywilizowanego 
społeczeństwa, które jest w dodatku tak głęboko przeświadczone, że 

nasza kultura zorientowana jest na dobro dziecka.

Joseph Chilton Pearce1

W szkole nie chodzi ani o mnie, ani o wiedzę, którą przekazuję. 
W szkole chodzi o uczniów. (...) Piękno naszego zawodu polega na 

tym, że nigdy nie wiadomo, jaki plon wyda ziarno, które siejemy. 
Siejcie więc tak, jakby każde ziarenko miało paść na żyzny grunt.

Pernille Ripp2

Żyjemy w społeczeństwie stałej konkurencji, gdzie wygrana oznacza 
sukces. Poza kilkoma wyjątkami praktycznie we wszystkich krajach 

świata szkolnictwo i rekrutacja nadal opierają się na przyswajaniu 
wiedzy i umiejętności technicznych, co dla człowieka oznacza 

konkurowanie z nośnikami USB lub robotami kuchennymi.

Jérémy Lamri3

  1  Za: M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w dzia-

łaniu, Warszawa 1998.
2   P. Ripp, Uczyć (się) z pasją. Jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą 

podróżą, Słupsk 2017.
3 J. Lamri, Kompetencje XXI wieku, Warszawa 2021.
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WSTĘP

Wstęp
Wstęp

1. KLUCZOWE PYTANIA O ISTOTĘ 
FUNKCJONOWANIA SZKOŁY I NAUCZYCIELI

Edukacja potrzebuje nowego kształtu. Coraz szybsze zmiany obejmują 
niemal każdy obszar i aspekty naszego funkcjonowania, wszędzie 

dokonuje się postęp. Tylko edukacja stoi w miejscu, chociaż to ona 
powinna być dźwignią wzrostu i jakości życia.

Ewa Radanowicz1

Kiedy zaczynamy ufać sobie i uczniom, kiedy pozwalamy, by mieli 
wpływ na proces nauki, możemy stać się wspaniałymi nauczycielami 
znakomitych uczniów, nawet jeśli ograniczają nas zasady, testomania 

i obowiązująca podstawa programowa. Możemy zmienić edukację od 
wewnątrz. Możemy zmienić to, jak dzieci czują się w szkole.

Pernille Ripp2

1 E. Radanowicz, W szkole wcale nie chodzi o szkołę, Głogów 2020.
2 P. Ripp, Uczyć (się) z pasją. Jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą 

podróżą, Słupsk 2017.
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Rozdział I. Organizacja procesu

1. NAUCZANIE CZY UCZENIE SIĘ UCZNIÓW

1. Nauczanie czy uczenie się uczniów

Zdolność do uczenia się zapewnia wam w życiu przewagę.

Peter C. Brown, Henry L. Roediger III, 
Mark A. McDaniel1

 Bez przyjemności i z bardzo małą efektywnością uczymy się treści, 
które są narzucone. Ale czy może być inaczej? Szkoła zawsze narzucała 

uczniom to, czego mieli się nauczyć, zawsze za pomocą nagród i kar 
wymuszała pożądane zachowania, dlaczego dziś mielibyśmy to zmieniać? 

Czy wnioski płynące z badań nad mózgiem będą wystarczającym 

1 P.C. Brown, H.L. Roediger III, M.A. McDaniel, Harvardzki poradnik 

skutecznego uczenia się, Warszawa 2016, s. 14.
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argumentem i bodźcem prowadzącym do zmian? Czy jesteśmy już 
gotowi na rozpoczęcie tworzenia lepszego modelu nauczania?

Manfred Spitzer, Marzena Żylińska2

Książka o skutecznym nauczaniu to w gruncie rzeczy pozycja 
na temat właściwego sposobu organizacji przez nauczycieli pro-
cesu uczenia się ich uczniów. Sformułowanie „nauczanie” to 
tak naprawdę edukacyjna zaprzeszłość, w języku potocznym 
służy jednak do powszechnego uwiarygodnienia podstaw funk-
cjonowania całych systemów oświaty oraz powodu, dla którego 
posyłamy dzieci do szkoły. Bywa też źródłem wiary uczących 
w spełnianie przez nich ich dziejowej misji oraz pretekstem do 
organizacji szkoleń na temat efektywnego wymuszania (?) na 
uczniach poznawania i zapamiętywania określonych treści czy 
ćwiczenia i utrwalania umiejętności uznanych za właściwe dla 
poszczególnych przedmiotów. By tak się jednak stało, uczeń 
musi poddać się skutecznemu nauczaniu, a nauczyciel powinien 
umiejętnie dysponować wybranymi strategiami, narzędziami 
oraz technikami pracy, które pozwolą zachęcić podopiecznych 
najpierw do zaangażowania w proces uczenia się, a następnie 
do pracy na rzecz uzyskania określonych efektów, ważnych tak 
samo dla ucznia, jak i dla nauczyciela.

W poprzednim akapicie przy sformułowaniu „wymusić” 
pojawił się znak zapytania. Czy rzeczywiście wspomniane prze-
słanie ma tak wyraźny charakter przemocowy? W szkole prze-
cież skupiamy się głównie na podejmowaniu działań, które mają 
służyć „dobru dziecka”. Przemoc i żadne wymuszanie nie mają 
z tym nic wspólnego. Jednak w sformułowaniu typu: „Musisz 
coś z tym zrobić, inaczej grozi ci jedynka i pozostanie na drugi 
rok w tej samej klasie” pojawia się coś z przemocy (groźby, szan-
tażu, próby wymuszenia). Zwłaszcza kiedy powiązać je z zacho-
waniami dorosłych. Najpierw uwagi, informacje i wreszcie oceny 

2 M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne 

mózgowi, Toruń 2013, s. 61.
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wystawiane przez nauczyciela, później prośby i groźby rodziców 
(niekiedy także innych dorosłych). Równolegle, być może, roz-
mowa z wychowawcą, dyrekcją szkoły, niekiedy specjalistami – 
pedagogiem czy psychologiem. Można powiedzieć: „siła złego 
na jednego”. Wszystko dla dobra dziecka?

I do tego jeszcze zbiór dobrych porad. „Ucz się, powtarzaj 
wiele razy to samo, zapamiętuj”. W bardzo ciekawy sposób 
ów zbiór „dobrych rad” skwitowali autorzy Harvardzkiego 

poradnika skutecznego uczenia się: „Wielokrotna lektura tek-
stu i skomasowane ćwiczenia, czyli strategie nabywania nowej 
wiedzy i umiejętności najczęściej wybierane przez uczących 
się wszelkiego autoramentu, należą zarazem do strategii naj-
mniej skutecznych. (...) Wielokrotna lektura i skomasowane 
ćwiczenia dają poczucie płynności, które bierzemy za dowód 
opanowania materiału, ale z punktu widzenia prawdziwego 
mistrzostwa strategie te są w znacznym stopniu stratą czasu. 
(...) Ćwiczenie w przywoływaniu – czyli przypominanie sobie 
faktów bądź pojęć czy też zdarzeń – stanowią dużo bar-
dziej skuteczne strategię uczenia się niż powtarzanie mate-
riału przez jego wielokrotną lekturę. (...) Jeden prosty quiz 
po przeczytaniu tekstu bądź wysłuchaniu wykładu prowadzi 
do lepszych efektów uczenia się i do lepszego zapamiętania 
niż wielokrotna lektura tekstu czy przeglądanie notatek. (...) 
Jeśli ćwiczenia dotyczące określonego materiału rozkładamy 
w czasie, a między kolejnymi sesjami w pewnym stopniu 
tracimy naszą sprawność, albo gdy wykonujemy ćwiczenia 
przemieszane dotyczące dwóch lub więcej przedmiotów, przy-
wołanie właściwych treści z pamięci okazuje się trudniejsze 
i odnosimy wrażenia, że jest ono mniej efektywne, ale wysi-
łek z nim związany prowadzi do ich trwalszego zapamiętania 
i umożliwia bardziej różnorodne ich zastosowanie w okolicz-
nościach, które mogą pojawić się w przyszłości3”.

3  P.C. Brown, H.L. Roediger III, M.A. McDaniel, Harvardzki poradnik..., 
s. 13–14.
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Bez wątpienia kiedyś, w kontekście braku dostępu do nie-
zbędnej literatury, przydatne było stosowanie metod, które 
skutecznie wymuszały zapamiętywanie określonych treści, 
podobnie jak trenowanie zestawu określonych umiejętno-
ści potrzebnych do powtarzania tych samych algorytmów 
w różnych miejscach regionu, kraju czy nawet świata po to, 
by pozyskiwać porównywalne efekty w czasach, kiedy zdalne 
zarządzanie opierało się na narzuconej dyscyplinie organizacji 
i kontroli określonych działań. Czy jednak to samo potrzebne 
jest dzisiaj? Otóż nie. Stąd czas na wielką woltę i próbę mody-
fikacji znaczenia sformułowania „skuteczne nauczanie” w for-
mułę „organizacji uczenia się”.

Kiedy zastanawiamy się nad brakiem wystarczającej moty-
wacji uczniów do angażowania się w procesy działań zwiększa-
jących efektywność ich pracy nad własnym rozwojem, wielu 
z nas postrzega tę sytuację w kontekście zbyt niskich nagród 
za osiąganie sukcesów szkolnych i jednocześnie niewystarcza-
jących kar za brak dostatecznego zaangażowania. W efekcie 
często „dajemy szansę” swoim uczniom, organizując liczne 
kartkówki albo sprawdziany, żeby wiedzieli, że uczenie się jest 
ważne, zwłaszcza że nauczyciel zawsze może sprawdzić, czy 
nauczyli się wystarczająco dużo, by otrzymać satysfakcjonu-
jącą ich ocenę. Problem polega na tym, że uczniowie widzą to 
inaczej. Części to po prostu w ogóle nie interesuje. Jedynka, 
piątka – bez znaczenia. W takiej sytuacji częściej ocena niedo-
stateczna niż bardzo dobra dla znacznej części uczniów sta-
nowi tylko element większej całości, swoistej gry z dorosłymi 
– od poziomu „oni się na mnie uwzięli”, poprzez „bardzo się 
staram, ale mi nie wychodzi” do „żyjemy przecież w wolnym 
kraju, każdy może człowiekowi postawić jedynkę i nikt nie 
musi się tym w szczególny sposób przejmować”. I gdzie tu 
szukać źródeł jakiejkolwiek motywacji?

Na początku lat 90. XX w. Tony Blair, wówczas minister 
spraw wewnętrznych w gabinecie cieni Partii Pracy, zabiega-
jącym o przejęcie władzy, zastanawiał się nad tym, dlaczego 
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praca policji skupia się przede wszystkim na ściganiu przestęp-
ców po popełnieniu przez nich przestępstw czy wykroczeń, 
a tak mało – podobnie jak całe społeczeństwo – przykłada 
wagi do tego, by wyeliminować przyczyny nagannych postaw 
czy zachowań. Parafrazując tę tezę można by zapytać – a co 
by się stało, gdyby służby porządkowe były równie skuteczne 
w wykrywaniu i eliminowaniu przyczyn popełnianych przez 
przestępców czynów niezgodnych z prawem? Odnosząc wspo-
mnianą koncepcję do warunków szkolnych, warto pomyś leć 
nad przyczynami braków, by w rezultacie je zidentyfikować, 
nazwać i konsekwentnie eliminować – a przynajmniej sku-
tecznie ograniczać. Może zorientowalibyśmy się wówczas, że 
wielu uczniów chce się uczyć, mówi o tym głośno, a nawet to 
robi. Chcą się oni jednak uczyć w zdecydowanie inny sposób 
niż chcieliby tego ich nauczyciele: niepasujący do obowiązu-
jącego systemu, sprzeczny z doświadczeniami oraz tradycją 
postępowania zdecydowanej większości uczących.

Gdybyśmy więc, rozważając kwestię niewielkiej aktyw-
ności uczniów na rzecz własnego rozwoju, skupili się nie 
na efektach, ale na przyczynach powyższego stanu rzeczy, 
dostrzeglibyśmy być może, że u podstaw tak ograniczonego 
zaangażowania znajdują się:

• specyfika treści (zbyt często odnoszących się do rzeczywi-
stości zupełnie uczniom obojętnej),

• metody pracy (nadmiar statyki i form podawczych),
• przekonanie o jedynym kierunku przekazywania wiedzy 

i inspiracji (nauczyciel zawsze wie lepiej),
• skupienie na procesie uczenia się i wychwytywaniu błę-

dów zamiast na założonych rezultatach i świętowaniu 
nawet drobnych sukcesów.

W niedługim czasie po wspomnianym wystąpieniu przy-
szłego premiera Wielkiej Brytanii na innym kontynencie 
– w kanadyjskim miasteczku Richmond – pojawił się nowy, 
młody komisarz policji Ward Clapham. Było to w czasach, 
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Książka przedstawia współczesne spojrzenie na proces uczenia się uczniów 
w kontekście ich potrzeb, motywacji, celów oraz korzyści, z jakimi powinni 
się spotkać w szkole. Spo wo dowana pandemią przerwa realnego uczenia 
w klasie wymusiła potrzebę stosowania nowych rozwiązań w nauczaniu.

Omówione w publikacji nowoczesne nauczanie powinno bazować na rela-
cjach, współpracy i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań, testowaniu różnych 
możliwości, pracy w kulturze błędów i korzystaniu z nieustannej informacji 
zwrotnej udzielanej sobie nawzajem.

Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi m.in. na takie pytania jak:
•   co decyduje o rozwoju faktycznej chęci uczenia się uczniów;
•   jak zorganizować przestrzeń klasy, żeby uczniowie chcieli się uczyć;
•   dlaczego brak ocen motywuje uczniów do uczenia się i jak tego dokonać;
•   w jaki sposób budować relacje z uczniami, żeby sprzyjały ich zaangażo-

waniu w proces uczenia się;
•   dlaczego pytania uczniów są ważniejsze od ich odpowiedzi.

Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli, dyrektorów szkół, szkole-
niowców, a także studentów kierunków pedagogicznych.

Jarosław Kordziński – były nauczyciel; edukator; trener zaangażowany 
w szereg projektów rozwijających kompetencje osobiste i społeczne 
nauczycieli oraz dyrektorów szkół; we współpracy z Centrum Edukacji 
Obywatelskiej współrealizuje projekt „Szkoła dla Innowatora”; autor wielu 
publikacji dotyczących pracy nad własnym rozwojem, motywacją i budo-
waniem marki.
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