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Wstęp

Wyzwaniem edukacji XXI wieku jest kształcenie jednostek, które będą potrafiły się łatwo 
adaptować i uczyć przez całe życie, aby sprostać niezmiernie szybkim zmianom związanym 
z postępem technologicznym na świecie. Obecny system edukacji nie jest w stanie spełnić 
tego zadania. (Gardner, 2006; Keefe, 2007; Keamy, 2007). Jednym z rozwiązań tego pro-
blemu wydaje się być edukacja spersonalizowana. Jednakże, w głównym nurcie edukacji 
szkolnej jest ona ciągle jeszcze traktowana jako nowinka, chociaż można spotkać także po-
glądy, iż powinna być stosowana na szeroką skalę w zreorganizowanym systemie edukacyj-
nym i stawać się standardową praktyka edukacyjną (Mc Rea, 2010). Wpisuje się ona w nurt 
humanizmu w nauczaniu, zainicjowany w latach 70-tych XX wieku (Rogers, 1969), w którym 
kluczową rolę odgrywają: inicjatywa i centralna pozycja ucznia w procesie dydaktycznym, 
jego wolny wybór, otwartość i kreatywność. Rolą nauczyciela jest głównie pomoc w reali-
zowaniu potencjału i wyborów ucznia, bowiem to uczeń kieruje swoim rozwojem i jest za 
niego odpowiedzialny. Obecnie istnieje szansa, aby nurt humanizmu uzyskał nowy wymiar 
poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT). Wykorzystanie po-
wszechnie używanych technologii na wielu płaszczyznach jest integralną częścią edukacji 
spersonalizowanej (van Harmelen, 2006).

Akademie Dobrej Edukacji (ADE) - innowacyjne szkoły przyszłości 

W 2013 roku w Gdańsku i w Warszawie rozpoczęły swoją działalność Akademie Do-
brej Edukacji (http://www.dobraedukacja.edu.pl/szkoly/innowacyjne-szkoly-przyszlosci). 
Istota proponowanej w ADE innowacji polega na zmianie metody pracy z uczniem, poprzez 
odejście od systemu klasowo-lekcyjnego i tradycyjnego oceniania oraz dążenie do pełnej 
personalizacji procesu edukacji. W trakcie nauki szczegółowe wymagania programowe mają 
być postrzegane jako mapa wyboru możliwości, zaś jako ważne i konieczne do osiągnięcia 
traktowane są przede wszystkim wymagania ogólne. 

W rozwijanej koncepcji przyjęte jest założenie, że w edukacji liczy się relacja nauczyciel-uczeń 
oraz istnieje potrzeba autorskiego doboru przez nauczyciela metod pracy oraz materiałów eduka-
cyjnych - odpowiednio do potrzeb, możliwości i zainteresowań konkretnego ucznia, poznanego jak 
najlepiej. Szkoła ma w każdym uczniu znaleźć i pomnożyć jego talent, aby mógł w przyszłości tym, 
co lubi i potrafi najlepiej, dzielić się z innymi w swoim życiu i pracy. Szkoła ma stanowić przestrzeń 
z miejscami do rozmaitej aktywności - do rozwoju różnego rodzaju zainteresowań. Grupowanie 
uczniów może następować ze względu na ich potrzeby, predyspozycje, zainteresowania i zaawan-
sowanie. Realizowanie zadań programowych może odbywać się w różnych miejscach, także na 
zewnątrz szkoły (Program Dobrej Edukacji).
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ADE - szkoła, w której uczeń uczy się
Realizowana w Akademiach koncepcja edukacji spersonalizowanej oparta jest na świa-

domej i odpowiedzialnej pracy ucznia realizującego indywidualną drogę rozwoju. Ucznia, 
który nie jest poddawany procesowi nauczania, lecz uczy się korzystając ze wsparcia na-
uczycieli. Uczeń dokonuje wyboru i planuje, jak będzie się uczył i w jakim zakresie będzie 
korzystał z proponowanych zajęć oraz pomocy nauczycieli. 

Organizacja pracy ADE jest inna niż w tradycyjnej szkole. Nie ma podziału na klasy, ani 
tradycyjnego planu lekcji, praca odbywa się w grupach różnowiekowych, zajęcia prowadzone 
w modułach 1,5-2 godzinnych, uczestnictwo w zajęciach jest nieobowiązkowe, nie ma też 
tradycyjnych ocen.

Rola i zadania nauczyciela ADE
Celem Akademii jest wspieranie ucznia na drodze jego osobistego rozwoju i w realiza-

cji osobistych celów, w tym celów edukacyjnych, także tych stawianych systemowo przed 
uczniem gimnazjum i liceum. Koncepcja pracy opisana jest w dokumentach Programu Dobrej 
Edukacji (Program DE). Koncepcja ta wymaga od pracujących w ADE nauczycieli, w tym 
nauczycieli chemii i przyrody, poszukiwania odpowiednich strategii edukacyjnych. 

Ważne dla pracy nauczyciela założenia organizacyjne:
1) Realizowanie zadań programowych może odbywać się w wielu różnych miejscach, na 

zewnątrz szkoły, także w placówkach kultury, sportu, nauki. 
2) Nauka może odbywać się bez lekcji i klas, a szkolna powierzchnia do nauki stanowi 

otwartą przestrzeń, z wieloma miejscami do rozmaitej aktywności - do rozwoju różnego 
rodzaju zainteresowań.

3) Aktywność w poszukiwaniu wiedzy uczniowie mogą przejawiać w bardzo różny spo-
sób, poprzez własne działania, także w szkole, placówkach muzealnych i laboratoriach 
badawczych, ale również na spacerze, w parku czy w lesie, odwiedzając zakłady przemy-
słowe, instytucje życia publicznego i urzędy. Dopiero, gdy czegoś nie da się dotknąć i zo-
baczyć z bliska, poznać poprzez własną aktywność, pozostaje rozmowa z nauczycielem 
czy poszukiwanie w Internecie. 

4) Grupowanie uczniów może następować ze względu na ich potrzeby, predyspozycje, zain-
teresowania i zaawansowanie, wtedy możliwe jest nastawienie na autentyczną współpra-
cę i dominować mogą grupy różnowiekowe.

5) Praca edukacyjna zakłada zaangażowanie uczniów i ich rodziców w osiąganie wytyczo-
nych celów edukacyjnych. Pomoc nauczycieli w osiąganiu tych celów odbywa się po-
przez system konsultacji i różnych innych działań dodatkowych. 

6) Konsultacje polegają na obecności i gotowości nauczyciela do udzielania pomocy w na-
uce na temat potrzebny w danym momencie jego uczniom i odpowiadania im na pytania. 
Konsultacje mogą być indywidualne i grupowe, realizowane bezpośrednio oraz przez 
Internet.

7) Zajęcia mają za zadanie pokazać, że nauka może być atrakcyjna i ciekawa. Tematyka 
zajęć może wykraczać poza podstawę programową. Celem konkretnych zajęć ma być 
zaciekawienie jakąś dziedziną wiedzy, kształtowanie wrażliwości właściwej dla danej 
dyscypliny, zachęcenie do jej uczenia się, uczenie poprzez aktywność, zabawę, inspiro-
wanie do samodzielnego odkrywania, odczuwanie radości z rozwiązywania problemów. 
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8) Uczestniczenie w zajęciach może być systematyczne lub incydentalne, jest pozbawione 
elementu bycia ocenianym. 

9) Od oceniania ważniejsze jest motywowanie, wprowadzenie elementu twórczej rywali-
zacji, wspólne odkrywanie, aktywne uczestnictwo w doborze zagadnień poruszanych na 
zajęciach, wyrażanie swoich opinii i prowadzenie dialogu z prowadzącymi zajęcia.

Strategie edukacyjne nauczycieli ADE
W pracy nauczyciele wykorzystują różne modele:

• model bezpośredni - skupia się na wiedzy proceduralnej,
• model poszukujący -  twórcze rozwiązywanie problemów, stwarzanie sytuacji problemo-

wych, zadania badawcze,
• model współpracy - nauczający jak współpracować ze sobą,
• modele polimetodyczne - tj. będące wynikiem łączenia i przeplatania różnych form ak-

tywności uczniów.
Strategią wypracowaną na potrzeby systemu Akademii i wiodącą w codziennej pracy jest 

stosowana przez nauczycieli ADE metoda „mistrza szachów symultanicznych”.  Metodę tę, 
można przedstawić jako symultanę w klasie,  znaczącą różnicą jest rola nauczyciela - mistrza. 
W symultanie arcymistrz szachowy chce wszystkich pokonać, w szkole nauczyciel - mistrz 
wyznacza zadania (w języku szachów: problemy szachowe). Po kilku ruchach zna już mocne 
i słabe strony gracza i stawia mu problemy na jego poziomie. Jego celem jest, aby jego gracze 
(uczniowie) doszli do pewnego, zakładanego poziomu.

Edukacja przyrodnicza w ADE

Program Dobrej Edukacji (Program DE) składa się z części wstępnych opisujących spo-
sób pracy oraz z sześciu programowych bloków przedmiotowych zawierających wymaga-
nia ogólne wszystkich przedmiotów znajdujących się w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego. Celem bloku Rozumni - rozumienie rzeczywistości przyrodniczej - jest spełnienie 
wymagań ogólnych podstawy programowej biologii, chemii, fizyki, przyrody i edukacji dla 
bezpieczeństwa dla gimnazjum i liceum. Wymagania szczegółowe dla poszczególnych przed-
miotów w bloku poprzedzone są wymaganiami ogólnymi (tabela 1).

Tabela 1. Wymagania ogólne dla bloku ROZUMNI – rozumienie rzeczywistości przyrodniczej 
(Program DE)

III etap edukacyjny GIMNAZJUM 

1.	 Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów. Rozbudzanie zainteresowań 
prawidłowościami przyrody, umotywowanie do poznania świata poprzez 
zdobywanie wiedzy i umiejętności.

2.	 Kształtowanie twórczego myślenia uczniów.
3.	 Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
4.	 Nabycie umiejętności operowania w elementarny sposób symboliką i terminologią 

przyrodniczą (fizyczną, chemiczną, geograficzną, biologiczną).
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5.	 Posługiwanie się podstawami wiedzy przyrodniczej w umiejętnym korzystaniu 
z dostępnych źródeł informacji, w tym z technologii informacyjno-komunikacyjnej. 
Umiejętność odczytywania, analizy, interpretacji i przetwarzania informacji 
tekstowych, graficznych, liczbowych. Krytyczne podejście do zdobywanych 
informacji.

6.	 Ćwiczenie umiejętności logicznego rozumowania i rzeczowej argumentacji 
(wyjaśnianie zależności przyczynowo - skutkowych między faktami, formułowanie 
wniosków i przedstawianie opinii związanych z omawianymi zagadnieniami 
przyrodniczymi, przewidywanie konsekwencji działań).

7.	 Przygotowanie do bezpiecznego posługiwania się różnymi substancjami 
spotykanymi w życiu codziennym. 

IV etap edukacyjny LICEUM (poziom podstawowy)

8.	 Stosowanie osiągniętej na wcześniejszym etapie edukacji umiejętności operowania 
symboliką i terminologią przyrodniczą (fizyczną, chemiczną, geograficzną, 
biologiczną) oraz rozwiązywania zadań obliczeniowych.

9.	 Wykorzystywanie nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce życia codziennego.
10.	 Rozbudzanie zainteresowań prawidłowościami przyrody, ukształtowanie 

świadomości o roli nauk przyrodniczych we współczesnym świecie.
11.	 Kształtowanie świadomych, odpowiedzialnych i aktywnych prozdrowotnych oraz 

proekologicznych postaw obywatelskich.
12.	 Rozumienie relacji człowiek-przyroda-społeczeństwo w skali globalnej 

i regionalnej, odpowiedzialne korzystanie z zasobów przyrody.

Strategie edukacyjne dla przedmiotów przyrodniczych

W przypadku chemii, biologii i przyrody w innowacyjnej formule pracy ADE doskonale 
sprawdziły się zajęcia organizowane jako wspólna praca (w grupie mieszanej) nad wiodącym 
tematem, problemem (np. przeprowadzenie procesu badawczego lub cyklu doświadczeń), 
a następnie indywidualizacja pracy przez wykonywanie przez uczniów zadań dostosowanych 
do ich poziomu wiedzy i stopnia zaawansowania, a także zajęcia terenowe i projekty. Poniżej 
przedstawiono kilka przykładów zajęć zrealizowanych w roku szkolnym 2014/2015.
1) Eksperymenty projektowane przez uczniów - zajęcia interdyscyplinarne dla uczniów 

gimnazjum oraz klasy 1. liceum prowadzone przez nauczycieli chemii, biologii i fizyki.
Celem tych zajęć było kształcenie lub doskonalenie umiejętności realizacji pracy ba-
dawczej tj. zaplanowanie oraz zaprojektowanie eksperymentu, stawianie i weryfikacja 
hipotez badawczych, wykonywanie różnych czynności laboratoryjnych, wykonywanie 
pomiarów, prowadzenie obserwacji, interpretacja wyników. Uczniowie opracowywa-
li i przygotowywali wybrane przez siebie eksperymenty, które prezentowali następnie 
w grupie. Eksperymentator przedstawiał cele eksperymentu, tłumaczył i dzielił się zdo-
bytą wcześniej wiedzą o obserwowanych zjawiskach. Nauczyciele wspierali uczniów, 
wskazywali, co jest najważniejsze i przydatne dla dalszego rozwoju w zakresie nauk 
przyrodniczych. 

2) Sesja eksperymentów na zadany temat - eksperymenty przygotowywane przez uczniów 
dla uczniów, nauczycieli i rodziców na spotkanie w ramach tygodnia tematycznego „Ty-
dzień Smaku” (tabela 2).



109

Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych

Tabela 2. Lista doświadczeń wykonanych przez uczniów podczas „Tygodnia Smaku”

Temat eksperymentu Wykonawca

1)  Badanie żywności rękoma: tekstura Uczeń 1 gimnazjum

2)  Oddziaływanie wzroku na smak Uczeń 1 liceum

3)  Rozpoznawanie produktów żywnościowych z zamknięty-
mi oczyma i zatkanym nosem

Uczeń 1 gimnazjum

4)  Pamięć wzrokowa Uczeń 3 gimnazjum

5)  Polowanie na kolory (rysunek 1) Uczeń 2 gimnazjum

6)  Odkrywamy aromaty lokalnych ziół Uczeń 1 gimnazjum

7)  Badanie żywności ustami: konsystencja Uczeń 4 SP

8)  Rozpoznawanie czterech podstawowych smaków Uczeń 1 liceum

9)  W jaki sposób zmieniają się smaki? Uczeń 1 liceum

10)  Wpływ temperatury pokarmu na smak Uczeń 1 gimnazjum

11)  Ustalenie progu wrażliwości na smak słodki/słony/gorzki Uczeń 1 liceum

12)  Słodkie jak... Uczeń 1 gimnazjum

13)  Wpływ hałasu z zewnątrz na odczuwanie smaku Uczeń 3 gimnazjum

14)  Wpływ konsystencji na smak Uczeń 3 gimnazjum

Rysunek 1. Efekt eksperymentu „Polowanie na kolory”
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3.	 Zajęcia praktyczne z biologii - „Sekcja ryby” 
Zajęcia przeprowadzone były w grupie mieszanej z udziałem uczniów gimnazjum i li-
ceum. Wymagania programowe w gimnazjum skupiają się głównie na budowie zewnętrz-
nej i przystosowaniach do życia ryb w wodzie. Natomiast w liceum (poziom rozszerzony) 
wymagana jest wiedza nieco bardziej szczegółowa np. budowa i typ serca, typ nerki, 
działanie zasady przeciwprądów w skrzelach, itp. Podczas zajęć uczniowie wykonywali 
podobne czynności, ale dodatkowo pracowali z kartami pracy dostosowanymi do odpo-
wiednich poziomów.
Plan sekcji:

I) Obserwacja morfologii i zrozumienie jej w kontekście przystosowań do życia w wodzie. 
II) Zdjęcie skóry, obejrzenie mięśni, skrzeli.
III) Otwarcie jamy brzusznej. 
IV) Wypreparowanie poszczególnych układów, pęcherza pławnego, w końcu wypreparowa-

nie serca i oka. 

Rysunek 2. Sekcja ryby

4.	 Projekty badawcze 
Uczniowie gimnazjum zaproponowali, zaplanowali i zrealizowali projekt mający na celu 
badanie preferencji pokarmowych gołębi. Przygotowali plan badań, a następnie na gdań-
skiej Starówce przeprowadzili cykl obserwacji (rysunki 3a i 3b). 

a)    b)    
Rysunek 3a i 3b. Badania do projektu „Preferencje pokarmowe gołębi” na gdańskiej 

Starówce

Efekty projektu w postaci prezentacji multimedialnej zawierającej opis przebiegu prac, 
analizę wyników i wnioski zostały przedstawione w grupie. Pracujący nad projektem 
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uczniowie do analizy wyników zastosowali zdefiniowany na potrzeby ich badań współ-
czynnik atrakcyjności pokarmu mierzony w prostej skali liczbowej (rysunek 4). 

Rysunek 4. Wyniki badań atrakcyjności dla gołębi pokarmu różnego rodzaju.

5.	 „Różnorodność w naturze” - zajęcia terenowe z biologii w grupie mieszanej
Praca odbywała się z dostosowanymi do poziomów edukacyjnych kartami pracy. Lice-
aliści przeprowadzali uproszczone badania bioróżnorodności w parku. Najpierw losowo 
wyznaczali indywidualne obszary badawcze, w których zliczali liczbę stwierdzonych ga-
tunków na powierzchni 1 m2, uzyskując umowny wskaźnik bioróżnorodności gatunko-
wej. Potem nastąpiło podsumowanie wyników, obliczenie średniej, omówienie metody 
i jej ograniczeń , wnioski. W tym samym czasie uczniowie uczący się na poziomie 1 
klasy gimnazjum pracowali w zespołach dwuosobowych. Każdy zespół miał za zada-
nie policzyć elementy budowy kwiatów dla kilku kwitnących wówczas gatunków roślin 
(oznaczonych przy użyciu atlasu). Celem zajęć dla tej grupy było utrwalenie wiedzy 
o budowie kwiatu i kwiatostanu, wykorzystanie jej w praktyce, oraz zwrócenie uwagi na 
różnorodność budowy wśród różnych gatunków (przełamanie schematyczności myślenia 
podręcznikowego, gdzie kwiat zazwyczaj ma 5 płatków korony, tyle samo działek kie-
licha i pręcików oraz jeden słupek). Uczniowie dowiedzieli się, że przyroda jest o wiele 
bardziej różnorodna - nie tylko liczba elementów może być zmienna, ale też mogą one 
być np. zrośnięte, asymetryczne, trudne do policzenia lub badany kwiat okazuje się być 
kwiatostanem.

6.	 Kiszone ogórki na śniadanie polskie - zajęcia w grupie wielopoziomowej oparte na tema-
cie przewodnim (Florek, 2012).
Na zajęciach uczniowie posługując się tradycyjnym przepisem przygotowali słój ogór-
ków do kwaszenia. Dodatkowo przeprowadzono pomiar pH przygotowanego roztworu 
(zalewy do ogórków). Przez kolejnych kilkanaście dni codziennie wyznaczeni uczniowie 
przeprowadzali pomiar pH cieczy w słoju (rysunek 5). Badanie przerwano, gdy czte-
rokrotnie wynik pomiaru był ten sam. Opisane działania posłużyły do realizacji wielu 
obowiązkowych celów edukacyjnych dla różnych poziomów edukacji przyrodniczej. 
Zostały sformułowane odpowiednie problemy i zadania pozwalające uczniom rozwijać 
odpowiednie kompetencje przedmiotowe. 
Dla klasy 1 gimnazjum: Czy fermentacja mlekowa - proces zachodzący podczas kiszenia 
ogórków, jest procesem chemicznym czy przemianą fizyczną? Dlaczego? 
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Dla 1 klasy liceum: Czy fermentacja mlekowa - proces zachodzący podczas kiszenia 
ogórków, jest procesem chemicznym czy przemianą fizyczną? 
• Wyjaśnij, dlaczego? Odpowiedź uzasadnij pisząc odpowiednie równania reakcji che-

micznej. 
• Wyszukaj informacje i przygotuj krótką notatkę o fermentacji.
• Co to jest fermentacja? Na czym polega proces fermentacji alkoholowej i mlekowej? 

Podaj, co najmniej po 1 przykładzie wykorzystania tego zjawiska. 
Dla klas 1, 2, 3 gimnazjum oraz 1 liceum: Wykonaj wykres zależności pH od czasu 
przebiegu reakcji (skorzystaj z formularza badań znajdującego się w sali 43 zawiera-
jącego zestaw wyników pomiarów). Skomentuj uzyskane wyniki. 

Przypomnij sobie, co wiesz o odczynie roztworów? 
Dla klasy 3 gimnazjum, 1 liceum: W jaki sposób wyjaśnisz młodszym kolegom, co to jest 
pH? Przygotuj krótką notatkę lub prezentację. 

Rysunek 5. Badanie pH podczas kiszenia ogórków

Podsumowanie

Podsumowanie przedstawiono w postaci kilka wypowiedzi nauczycieli pracujących w ADE:
„… Uczniowie bardzo korzystają z faktu, że program pracy jest dopasowany do każdego 
ucznia osobno oraz, że zajęcia prowadzone niemal indywidualnie. „
„… Uczniowie wykazywali własną inicjatywę sugerując tematy, którymi chcą się zająć lub 
poświęcić więcej lub mniej czasu. Tym samym wdrażali się w samodzielne zarządzanie swoim 
rozwojem i procesem uczenia się. Byli świadomi, że to głownie oni mają wpływ na proces 
uczenia się (wstęp do samokształcenia i poczucie odpowiedzialności), na rozwój własnych 
zainteresowań, na skupienie się na własnej osobie oraz uzupełnienie braków w wiedzy. Nie-
wykluczone, że po raz pierwszy zetknęli się z pracą samodzielną, planowaniem, oraz ponosze-
niem konsekwencji swoich wyborów, co z pewnością zaprocentuje w przyszłości na dalszych 
etapach edukacyjnych.”
„… Uczniowie przyswoili nieco więcej wiedzy, niż gdyby to było w zwykłej szkole.”
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