
2 0 2 0

O PRACY 
W PARACH 
I GRUPACH
INACZEJ

Kształcenie
współpracy 
w edukacji
hybrydowej
Dorota Kujawa-Weinke, 

Joanna Waszkowska

DYDAKTYKA EDUKACJI
HYBRYDOWEJ

SuperBelfrzy RP

Co to jest „kształcenie”?

Wincenty Okoń (2001) w „Nowym słowniku pedagogicznym”

podaje, że „kształcenie to system działań zmierzających do tego,

aby uczącej się jednostce lub zbiorowi jednostek umożliwić: a)

poznanie świata, jaki stworzyła natura i jaki zawdzięczamy

kulturze, włącznie z nauką, sztuką i techniką; b) przygotowanie

się do zmieniania świata poprzez rozwinięcie kwalifikacji

fizycznych i umysłowych, zdolności i uzdolnień, zainteresowań i

zamiłowań oraz potrzeb i umiejętności samokształceniowych; c)

ukształtowanie indywidualnej osobowości poprzez rozwinięcie

postaw twórczych oraz osobistego stosunku do wartości

moralnych, społecznych, poznawczych, artystycznych i

religijnych.” W podanej definicji położony jest nacisk na cel

kształcenia, czyli wyposażenie ucznia w taki zbiór cech, które

pozwolą mu w przyszłości wybierać z zasobnika posiadanych

narzędzi, odpowiednio je powiązać celem, czyli rozwiązaniem

bieżącego problemu, jednocześnie być gotowym na zmiany oraz

rozumieć siebie jako istotę będącą w relacjach ze światem.
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Z takim rozumieniem zgadza się Czesław Kupisiewicz

(1995), który zwraca uwagę w „Podstawach

dydaktyki ogólnej”, że kształcenie, to nie

opanowywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności,

które, owszem, same w sobie stanowią wartość, ale o

ich istotności przesądza fakt, gdy w procesie

kształcenia uda się doprowadzić do wytworzenia „u

uczniów określonych postaw, wdrożenie do

systematycznego i samodzielnego zdobywania

wiedzy, do indywidualnej oraz zespołowej

działalności poznawczej, wpojenie wartościowych

zasad postępowania, słowem - wszechstronny

intelektualny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych,

wielostronnie powiązany z rozwojem emocjonalnym i

wolicjonalnym.” 

Kształcenie więc, to z jednej strony poczucie bycia

istotą w procesie rozwoju, z drugiej gotowość do

rozwiązywania problemów (typowych i nietypowych).

Podobnie pojęcie kształcenia ujmuje Bogdan

Suchodolski (za Szmyd, 2010), twierdząc, że

„kształcenie stanowi nie tylko «instrument»

zapewniający człowiekowi podstawy egzystencji

społecznej i zawodowej, ale że również jest wartością
autonomiczną, dzięki której egzystencja ta staje się
bogata i godna przeżycia (…).” Jan Szmyd (2010),

zgłębiając znaczenie kształcenia dla rozwoju

człowieka ponowoczesnego (postindustrialnego),

twierdzi, że „edukacja nie jest tylko wartością
instrumentalną, ale w wyższych swych celach –

wartością autonomiczną. Idzie tu – na wyższym

właśnie poziomie technologii i aksjologii wychowania

– o edukację rozumianą jako kształcenie i

samokształcenie bezinteresowne, bez określonych

nastawień zawodowych i życiowo–adaptacyjnych, o

rozwijanie własnych zainteresowań, twórcze

kreowanie własnego „ja”, własnej duchowości i

podmiotowości, pobudzanie i dynamizowanie

naturalnej skłonności człowieka w dziedzinie jego

głębszych motywacji i aktywności.” Nazywamy to

współcześnie Lifelong Learning, ciągłe bycie w

procesie i gotowość wiązania posiadanych i

zdobywanych zasobów w nowe konfiguracje.

Kształcimy więc, by uczeń rozumiał siebie, by potrafił
korzystać z tego, co potrafi, umiał rozwiązywać przy

pomocy zasobów problemy, ale nie abstrakcyjne, ale,

jak to ujmują twórcy koncepcji „21st Century

Learning Design” (Koh in in. 2015), zanurzone w

świecie rzeczywistym „real-world problem-solving

and innovation” (rozwiązywanie problemów i

tworzenie innowacji w świecie rzeczywistym). 

Wspomniana publikacja jest dziełem zespołu
metodyków i praktyków, którzy w 2015 roku,

wychodząc od metod stosowanych w metodzie

“design thinking”, analizując kompetencje kluczowe

oraz bazując na zadaniach symulacyjnych Future

Classroom Lab, opracowali pod patronatem

Microsoft zestaw wskazówek, jak podnosić
stopniowo umiejętności uczniów w sześciu

obszarach. Publikacja jest jednocześnie czytelną
instrukcją dla nauczyciela, jak sprawdzić, czy

uczniowie podejmują się realizacji kompleksowych

czynności w obrębie danego obszaru, a jednocześnie

stanowi to podpowiedź, co udoskonalić, by poszerzyć
zakres umiejętności uczniów. Spójrzmy na wskazówki

dotyczące rozwiązywania problemów (poniżej

tłumaczenie z oryginału):
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Skoro jednym z podstawowych czynników

współcześnie rozumianego kształcenia jest proces

samokształcenia, należy uznać za element składowy

tego procesu również błąd. Założenie, że błąd jest

czynnością niepożądaną, jest współcześnie

uznawane za... błędne. Skoro uczeń, jak wspomniano

na początku rozważań, ma świadomie

wykorzystywać zasoby wiedzy i umiejętności do

rozwiązywania realnych problemów, musi rozumieć
nie tylko działanie, jako sumę wypadkowych i

zazębiających się składników, ale również swoją
drogę do wykonania zadania, bo tylko dzięki analizie

własnych a następnie wspólnych kroków będzie w

stanie urzeczywistnić swój lub grupy zamysł. W ten

sposób kształcenie będziemy rozumieć nie tyle jako

skupienie na celu, ale przede wszystkim jako

skupienie na procesie obfitującym w szlifowanie

etapów, ewaluację poczynań, diagnozę podjętych

działań.

Kształcenie, to niejako rzeźbienie siebie, jednak nie w

izolacji. Koncepcja „21st Century Learning Design”,

poza wspomnianą zdolnością rozwiązywania

realnych problemów i gotowością do podejmowania

działań innowacyjnych, podaje jeszcze pięć
umiejętności, na które powinno się zwracać uwagę
we współczesnym procesie kształcenia. Są to:

współpraca, umiejętna komunikacja, budowanie

wiedzy, samoregulacja oraz wykorzystanie

technologii informacyjno-komunikacyjnych w

praktyce.

Kształcenie a nauczanie hybrydowe

Biorąc pod uwagę dynamikę współczesnego świata,

potrzebę bycia fresh, nauczyciel, podążając za

uczniami, powinien traktować „zmianę” jako wartość.

Oczywiście, w przypadku przymusowej izolacji, jak w

pandemii covid-19  do głosu dochodzą emocje, a

wtedy przede wszystkim potrzebami emocjonalnymi

powinniśmy się zająć, a następnie przyswajaniem

nowej wiedzy (mieć w pamięci hasło „Maslow before

Bloom”, Pearlman, 2020). Zdaniem współczesnych

edukatorów, bez znaczenia jest, czy edukacja odbywa

się w klasach, czy hybrydowo, a nawet zdalnie, gdyż
w kształceniu zaczynamy od społeczności, czyli

zagnieżdżenia ucznia w świadomości, że jest częścią
relacji.

Współzależność i współodpowiedzialność są o tyle

ważne dla kształcenia i rozwoju, że  uczą uważności

na świat i drugiego człowieka (empatia), przy

poczuciu, jak wiele może zależeć od jednostkowych

decyzji. W swojej książce „Sail the 7C” (2020) Becky

Keene i Kathi Kersznowski, nauczycielki z

długoletnim stażem oraz ekspertki w dziedzinie

wdrażania nowoczesnych technologii na lekcji,

przedstawiają siedem tak zwanych kotwic, które

“zarzucić” musi człowiek w procesie rozwoju, by mógł
o sobie powiedzieć, że zakończył proces kształcenia.

Są to: społeczność, współpracownicy, komunikatorzy,

twórcy, krytyczni myśliciele, myśliciele

komputacyjni, twórcy zmian. Niezależnie więc od

dynamiki współczesnego świata i

przewartościowania definicji autorytetów (którymi

często są np. youtuberzy), zadaniem nauczyciela jest

uświadomić uczniom, że nie żyją wyłącznie w

bańkach społecznych (a takiej iluzji mogą
doświadczać, współistniejąc równolegle w mediach

społecznościowych sprofilowanych ich gustem przez

algorytm). Od każdej uczniowskiej decyzji, nawet

wyłącznie w obszarze cyfrowym (jak np. krytyczne

czytanie informacji, kultura języka), zależy kształt
społeczności, do której należą (nawet, jeśli ją
negują). Budowanie społeczności w procesie

kształcenia poprzedzone jest zarówno przez

umiejętność współpracy, jak i przedstawiania

własnych poglądów. To odmienne stanowisko w

stosunku do dotychczas przyjmowanego w dydaktyce

myślenia, że najpierw budujemy w uczniu zasoby

umiejętności, a następnie je niejako testujemy w

zaaranżowanych, modelowanych sytuacjach. Tutaj

autorki wspomnianej publikacji starają się, po

uwzględnieniu doświadczeń zdalnego nauczania,

zwrócić uwagę, że zaniedbanie pierwszej „kotwicy”

skutkować może zupełnym wycofaniem się jednostki

oraz groźnymi dla tego konsekwencjami

socjologiczno-emocjonalnymi. 
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Dlatego też kształcenie w modelu hybrydowym i

zdalnym powinno przede wszystkim położyć nacisk

na społeczny wymiar nauczania poprzez angażowanie

ucznia w zagadnienia bieżące, bliskie mu

emocjonalnie lub prowadzące do autodiagnozy i

zadawania sobie pytania „Co moje działanie może

zmienić w życiu innych?”.

Niektóre współczesne rozwiązania edukacyjne

zapożyczone są z rozwiązań w sferze ekonomicznej.

Przykładowo “Manifest Agile dla edukacji”(2015)

pośród wielu postulatów apeluje o dwa, nad którymi

się zatrzymamy. Pierwsze to zwracanie uwagi na

ludzi i ich relacje zamiast na procedury i narzędzia.

Drugie -  reagowanie na zmianę, zamiast

koncentrowania  się na realizacji założonego planu.

Tym sposobem kształcenie przestanie być rozumiane

jako proces zero-jedynkowy (uczeń wie lub nie wie,

potrafi lub nie potrafi), a stanie się ciągłym

diagnozowaniem czy umiejętności ucznia rezonują w

tym , czemu mają służyć.

Jak kształcić w nauczaniu hybrydowym?

Na początku należy rozważyć, kim jest dziś „mistrz”,

a kim uczeń. Biorąc pod uwagę mnogość bodźców,

które współcześnie są nośnikami komunikatów,

nauczyciel powinien być dla ucznia raczej

towarzyszem w drodze nauki, wskazującym sposoby

selekcjonowania informacji oraz odbierania i

przetwarzania tych komunikatów, które służą
zagnieżdżeniu ucznia w społeczności. 

Wyobrazić sobie można nauczyciela, który

nieustannie zadaje pytanie  „Dlaczego?”. Uczeń
jednak nie pozostaje w drodze poznania sam. By

konstruować swoją wiedzę, dobiera kolegów czy

znajomych (uczenie P2P), sięga do źródeł w

internecie, uczy się zadawania pytań. Nauczyciel

obserwuje ucznia, inspiruje go, motywuje i umożliwia

testowanie wiedzy i umiejętności w praktyce, a

szczególnie podsuwania przykładów lub aranżowania

sytuacji, w których trzeba podjąć decyzję, ucząc

przez to analizy sytuacji i samodzielności w

dokonywaniu wyborów na drodze przyswajania

wiedzy i umiejętności. Współczesna rola nauczyciela

przypomina raczej mistrza gry RPG, w której uczeń
jest bohaterem. 

Oczywiście, zdalne oraz hybrydowe nauczanie odcina

ucznia od fizycznego doświadczania sytuacji “tu i

teraz”. Zastąpione to zostaje przez sztuczne

środowisko platformy edukacyjnej czy narzędzia do

wideokonferencji. Może być to pułapką dla

nauczyciela. Jeśli nie udało się dotąd wykształcić
wśród uczniów rozumienia społecznościowego,

narzędzie służyć będzie wyłącznie pogłębieniu

poczucia izolacji. Ponadto, jeśli kształcenie nie

będzie skupione na sprawdzaniu wiedzy i

umiejętności w praktyce, uczeń zgubi sens uczenia

się. Wykluczeniu mogą sprzyjać również inne

czynniki (Lake, Makori, 2020), są one współzależne:

uczeń nieposiadający dostępu do internetu i

komputera, a jednocześnie nie nauczony

rozwiązywania trudności w zespole na drodze

dyskusji, debaty, analizy przypadku, symulacji, nie

będzie dążył do pokonania trudności, a jego sytuacja

pogłębiać będzie frustrację. Doświadczenie

przymusu (czy ze strony opiekunów, czy systemu) dla

ucznia, który nie miał poczucia, że jego działanie

(czyli nauka) czemuś służy, prowadzić będzie do

zaniechania działań i rezygnacji z nauki. Dlatego,

odpowiadając na pytanie, jak kształcić, należy

pamiętać, że wymogiem podstawowym będzie

aktywizowanie emocjonalnej przynależności do

zespołu oraz uważność zespołu na potrzeby jego

członków. Nie muszą być to więzy przyjaźni ale takie

utrwalenie mechanizmów rozwiązywania zadań, by

uczeń, odcięty od grupy, pamiętał, że to właśnie na

bazie dyskusji powstawały najciekawsze rozwiązania,

że to podczas symulowanych zadań lub

gamifikowanych ćwiczeń doświadczał poczucia

spełnienia, a dołączanie swojej cegiełki umiejętności

do zbioru sił lub mocy drużyny wszystkich prowadziło
dalej. Niestety, czas nauczania hybrydowego to zbyt

późny moment, by wykształcić wspomniane wyżej

przekonanie o nauce i kształceniu. 
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Podobnie rzecz się ma ze środowiskiem, w którym

odbywa się działanie. Wszelkie wykorzystane

narzędzia powinny czemuś służyć, nie być celem

samymi w sobie. Zgodnie z regułą SAMR (eChalk,

2016) sformułowaną przez metodyka Rubena

Puentedurę, dzięki narzędziom uczniowie mogą
postawić krok dalej, dlatego kształcenie z

wykorzystaniem platform edukacyjnych i aplikacji nie

powinno służyć tylko substytucji działań. Większość
narzędzi umożliwia współdziałanie przy zadaniu, a to

już jest swego rodzaju modyfikacja. By wzmocnić
proces kształcenia z wykorzystaniem narzędzi

cyfrowych, znów warto odwołać się do rubryki

umiejętności „Konstruowanie wiedzy” z zestawu

„21st Century Learning Design”. Samo pozyskanie

wiedzy oraz poddanie jej krytycznemu oglądowi, czyli

zweryfikowanie prawdziwości tego, co zostało
przyswojone, nie stanowi finału działań. Dopiero

umieszczenie wiedzy i umiejętności w kontekście

(czyli sprawdzenie, co daje pozyskana wiedza, jak

dzięki niej rozumie się sieć logicznych powiązań)

oraz wprowadzenie wiedzy i umiejętności w

symulację interdyscyplinarną, prowadzi do

wykorzystania narzędzia na poziomie „redefinicji”.

Narzędzie nie jest już celem działania, a szczeblem do

realizacji czegoś poza nim samym.

Po co kształcić?

Kształcenie kojarzone bywa  ze swoistym

ociosywaniem. Jeśli więc mowa o kształceniu

współpracy, natychmiastowym odniesieniem może

być wpisywanie w uzus, schemat, rolę społeczną,

sztuka maskowania i, idąc tym tropem, hipokryzji,

obłudy, kołtuństwa. Zależy to oczywiście od samego

rozumienia pojęcia “kształcenie”, dlatego od próby

zdefiniowania tego pojęcia rozpoczęto treść
niniejszego rozdziału. Jeśli celem nauczyciela jest

pomóc uczniowi zrozumieć, jakie są jego mocne

strony, jak je może wykorzystać, przyczyniając się do

dobra własnego - czyli: samopoznania, satysfakcji,

poczucia wzrostu oraz wspólnego, jak: kreatywność,

innowacyjność, rozumienie zależności między

różnymi przestrzeniami życia, to kształcenie - a

szczególnie kształcenie współpracy - będzie

podstawową czynnością, która pozwoli zdobyć
umiejętności krytycznego odbioru rzeczywistości

oraz myślenia procesualnego.

Jak kiedyś uczeń w XIX lub XX wieku mógł narzekać
na trudności w dostępie do źródeł wiedzy czyli

bibliotek i, książek, tak dziś uczeń zmaga się z

nadmiarem przestrzeni z dostępem wiedzy, która 

 może przytłaczać. Umysł radzi sobie z tym poprzez

przymusowe zawężenie do jednokanałowości,

eliminując działania komparatystyczne z powodu

natłoku różnorodności.

Dlatego zalecane jest angażowanie uczniów już w

najwcześniejszych etapach edukacyjnych do

eksperymentowania – nie tylko z fizycznymi

przedmiotami, ale i z własną wiedzą i

umiejętnościami, które, pod czujnym okiem

nauczyciela-mistrza, będą mogły być poddawane

symulacji. Sama chęć sprawdzania własnych

pomysłów nie wystarczy, jeśłi uczeń nie będzie miał
poczucia, że nie ma powodu wstydzić się swoich

pomysłów przed innymi. Do sztuki słuchania,

rozmowy, wspólnego testowania pomysłów

uczniowie powinni być zachęcani od jak

najwcześniejszych etapów edukacji. Tym sposobem

uczniowie twórczy nie będą wybierali pracy w izolacji

w obawie przed wyśmianiem lub agresją ze strony

potencjalnych partnerów działań. Trzeba również
podkreślić jak istotna na tym etapie jest rola

nauczyciela. Jeśli przyjmie on postawę nadzorcy

zadań, grupa, zamiast skupiać się na współpracy,

będzie chciała po prostu zadowolić nauczyciela.

Wytworzy to poczucie presji oraz nierzadko złości,

gdy któryś z członków grupy nie będzie z różnych

powodów potrafił wykonać zadania. Uzależnienie od

akceptacji nauczyciela, a nawet walka o ranking,

miejsce, skupienie na nagrodzie, zdewastują to, co w

zespole można było wykształcić.
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utrwalenie sloganowości myślenia, 

podatność na manipulację (przyczyną rezygnacja

ze skupiania się na własnych emocjach,

zaniechanie procesu analizy przyczyn własnych

odczuć i reakcji na rzecz przejmowania odczuć
nadawcy komunikatu), 

podatność na demagogię (przyczyną jest

wybieranie łatwych haseł, polaryzacja, ułatwienia

w rozumowaniu, bezwiedne kopiowanie obcych

definicji),

podatność na populizm (przyczyną tego może być
pozyskiwanie wiedzy w oparciu o schematy

opozycji, “czarno-białe” myślenie, szukanie

poczucia bezpieczeństwa w ataku na “obcych:,

innych z powodu niewykształcenia umiejętności

współpracy, wartości różnorodności, kooperacji,

współzależności).

Można mówić o załamaniu procesu kształcenia, kiedy

nasz uczeń, niewyposażony w takie umiejętności jak

cierpliwość czy  porównywanie informacji, wybierze

źródła operujące generalizacją, uproszczeniami,

często stygmatyzujące. Ucznia, który nie wie jak

porównywać źródła albo czuje niechęć do ich

porównywania a nie ma wsparcia ze strony grupy, bo 

 ta albo go nie motywuje, albo zajęta jest „wyścigiem

szczurów” czy walką o czerwone paski wystawiamy

na szereg zagrożeń. Widzimy wśród nich m.in. takie:

Z kolei kształcenie zorientowane na działanie

zespołowe trzyma uczniów z dala od prób szukania

schronienia w anonimowej masie ludzkiej (np.

wirtualnej),   zachęca do autoanalizy oraz rozumienia

autonomiczności własnych decyzji.

Jak trudny współcześnie jest proces kształcenia,

można zaobserwować, analizując ruchy społeczne.

Dążenie do eliminacji różnorodności, podążanie za

głosem większości, brak akceptacji – to skutki

wadliwie pojętej edukacji, opartej na przymusie,

porównywaniu, odtwarzaniu wiedzy. Umysł ucznia ,

dla której edukacja jest lub była opresją, będzie

wzbraniał się przed autodiagnozą, krytycznym

odbiorem informacji. Wybierze raczej bezkrytyczne

powielanie haseł i schematów, niż zdobędzie się
choćby na odwagę poszukiwania przyczyn zjawiska.

Wiązanie relacji możliwe jest tylko i wyłącznie wśród

uczniów przyzwyczajonych do myślenia

procesualnego, a takie zapewnia angażowanie w

wyzwania, eksperymentowanie, badanie alternatyw

oraz sztuka rozmowy, Jednym słowem - kluczem do

zdrowego społeczeństwa jest kształcenie współpracy.

Współpraca 

Odnosząc się do wcześniejszych rozważań, podczas

nauczania, w tym szczególnie hybrydowego i

zdalnego należy położyć większy nacisk na czynniki

sprzyjające dobrze rozumianej współpracy. Będą
nimi: współzależności, współodpowiedzialność z

odpowiednim rozumieniem sprawiedliwości

grupowej, współpraca i różnorodność zespołu.

Rubryka “Współpraca” z „21st Century Learning

Design” wskazuje, jak postępować, kształcąc tę
umiejętność.
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Jak wykazane zostało na załączonym diagramie, w

pełni współpracująca grupa to taka, która jest

świadoma współzależności zachodzących pomiędzy

członkami zespołu. Kształcenie współpracy nie

powinno ograniczać się wyłącznie do skupienia na

produkcie finalnym i drodze dochodzenia do jego

realizacji, a raczej na tym, by działanie wspólne było
okazją do poznawania drugiej osoby oraz siebie

samego. Innymi słowy, nie jest najistotniejsze

stworzenie tego, co tyczy się wyłącznie przedmiotu

zajęć, ale stworzenie okazji do obserwacji, jak

przebiega proces działania w zależności od składu

grupy. 
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gotowości do pracy w różnym zespole

rozumienia różnorodności jako wartości, a nie

zagrożenia 

budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Możliwe, że jest to sposób na odejście od

korporacyjnego rozumienia zespołu jako w zbioru

zatomizowanych jednostek. W tym rozumieniu

jednostki  wywierają na siebie nawzajem presję,

niejako szantaż emocjonalny, stawiając ponad

wszystko konieczność stworzenia jakiegoś produktu,

któremu na wstępnie nadaje wartość „lepszego”, niż
wypracowane dotąd. Jednym ze sposobów może być
odejście od szkoły pruskiej z nieustanną kontrolą
zespołów, porzucenie wymogu raportowania

postępów oraz ustawiania drużyn w rankingach.

Uczniowie są tak przyzwyczajeni do tego, że w finale

ma powstać coś super oraz do ciągłego monitoringu i

oceniania, że przestają zwracać uwagę na siebie

nawzajem. Stąd też irytacja i zdenerwowanie

członków zespołu względem tych, którzy np. nie

potrafią podawać pomysłów w burzy mózgów, nie są
dobrzy w planowaniu swojej pracy, nie umieją ad hoc

przedstawiać własnego zdania i czują się zagubieni w

konfrontacji z liderem. Pozostawienie uczniowskich

grup bez reakcji nauczyciela, który akceptował
będzie wywieranie presji i toksyczną atmosferę,

potęgując jednocześnie stres zwracaniem uwagi na

upływający czas lub konieczność przedstawienia

produktu finalnego, grozi wypłaszczeniem

empatycznym wśród uczniów. Mimo to nauczyciel

pełnić powinien wyłącznie funkcję mentora, pomagać
w sytuacjach kryzysowych, jednak nie proponować
gotowych rozwiązań. Definiowanie sukcesu jako

procesu, a zespołu jako systemu zazębiających się w 

 mechanizmie kół , które należy wpierw poznać, by

wiedzieć, jak mają się obracać, jest kluczowe we

współczesnym rozumieniu idei współpracy. Dobrze

poprowadzona uczniowska współpraca uczy:
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Krytyczne myślenie

Kreatywność
Pokonywanie trudności

Niezależność (w odniesieniu do myślenia) i

współzależność (w odniesieniu do pracy

zespołowej)

Samoregulacja

Elastyczność poznawcza

Wytrwałość

określ cel w sposób ogólny, ale pozwól uczniom

wykonać go w formie, która będzie im najbliższa

(np. Jeśli lubią gry, zamodeluj działania na tym

obszarze, zaakceptuj wybór uczniów)

wyjaśnij, jak działanie wiąże się z przedmiotem,

którego uczysz

zaproponuj rozpoczynanie pracy w zespołach od

rozmowy uczniów na temat ich „supermocy”

nie każdy musi wykonywać wszystko w zespole,

ale ważne, by „supermoce” każdego mogły zostać
użyte

poproś uczniów, by ustalili między sobą formę/y

kontaktu oraz „listę awarii” (czyli co zrobić, gdy

np. komuś zabraknie internetu, czy będzie w

stanie połączyć się z komórki, czy wybrane

narzędzie działa u każdej osoby itp.)

zaangażuj uczniów emocjonalnie w działania

(akcentuj poczucie radości z realizacji zadania-

wyzwania, wprowadź elementy grywalizacji,

doceniaj ich radość ze wspólnego spędzania

czasu, np. zaproponuj wykonywanie pamiętnika

grupy, filmiku „zza kulis projektu”)

Podsumowując, kształcenie współpracy (również w

czasie nauczania zdalnego lub hybrydowego),

powinno być skupione na modelowaniu

następujących umiejętności:

Wskazówki na początek:

za: Neurodydaktyka doktora Kaczmarzyka

https://www.facebook.com/neurodydaktyka.doktora.kaczmarzyka
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po realizacji zadań porozmawiajcie, co było
trudne, a co łatwe, może to być np. tablica

wypełniana przez uczniów z hasłem „poradziliśmy

sobie, bo…”

wykorzystaj nowe „supermoce” uczniów, by

poprowadzili warsztaty dla innych lub

opowiedzieli o tym, jak wykonali pracę
ćwiczenie uważności można rozpocząć w sali, jeśli

mamy taką możliwość (jak na przykład tutaj) lub

użyć do tego celu białą tablicę online.

solidaryzowanie się z inną osobą;

rozładowanie napięcia emocjonalnego,

żartowanie, śmianie się, okazywania zadowolenia;

wyrażanie zgody, akceptowanie, uleganie;

dawanie sugestii, wskazywanie kierunku,

pozostawianie innym autonomii;

ocenianie, wyrażanie opinii, uczuć, życzeń;

udzielanie informacji, powtarzanie,

potwierdzanie;

pytanie o opinię, ocenę, analizę, wyrażanie

uczuć;- pytanie, prośby o sugestię, pytanie o

możliwe sposoby działania; 

niezgadzanie się, odrzucanie sugestii;- ujawnianie

się napięcia emocjonalnego;

usuwanie się z pola;

ujawnianie się antagonizmu, obniżanie pozycji

innej osoby, bronienie siebie, domaganie się
uznania (Mika, 1984)

Proces uczenia jest procesem społecznym. Nauczyciel

powinien organizować proces uczenia się w taki

sposób, aby uczniowie pracowali w parach lub w

grupach. Dzięki pracy w grupie uczniowie uczą się od

siebie nawzajem. Uczą się również współpracy,

dyskusji, wyrażania swojego zdania, wspólnego

podejmowania decyzji. Pojawia się również cała gama

zachowań, które wynikają z przynależności do grupy:

Uczniowie, doświadczając tak wielu stanów i emocji,

uczą się radzenia z nimi, szukają rozwiązań, aby

poradzić sobie z niepożądanymi sytuacjami.

Współpraca jest nastawiona na proces. Potrzeba

wielu prób, aby uczniowie nauczyli się jej.

Praca w parach

Nauczycielom nieprzekonanym do zbiorowych form

pracy polecamy pracę w parach. Każde pytanie lub

problem poruszony na lekcji może być omówiony

przez uczniów w parach. Ma to wpływ na ich poczucie

bezpieczeństwa. 

8

mogą przedyskutować problem;

wymieniają się informacjami na temat tego, co już
wiedzą;

wiążą nowe wiadomości z już posiadanymi;

uczą się słuchania drugiej osoby;

czują się bezpieczniej niż wypowiadając się na

forum;

mogą przetestować swoją odpowiedź.

Uczniowie:

Technika „Partnerzy do rozmowy” wymaga ustalenia

z kim uczeń będzie pracował. Niekoniecznie musi to

być zawsze ta sama osoba z ławki, może to być
wylosowana przez ucznia osoba czy osoba

przydzielona przez nauczyciela. Takie postępowanie

uczy również elastyczności i doceniania każdego z

uczniów w klasie, a także pozwala na poznanie

odmiennej perspektywy. Nauczyciel zadaje uczniom

temat do przedyskutowania lub ćwiczenie do

wykonania i wyznacza czas, który jest dzielony na

pół. Pierwsza część czasu jest dla pierwszej osoby w

parze. Wówczas to ona wypowiada swoje zdanie,

uzasadnia je, podaje sposób rozwiązania zadania.

Druga osoba ma wysłuchać tego, co ma do

powiedzenia pierwsza. W tym czasie nie odnosi się
żadnym komentarzem do słów pierwszej. Gdy upłynie

połowa czasu, zmieniają się rolami - ten, który mówił,
teraz słucha. Po upływie czasu może nastąpić
dyskusja i ustalenie wspólnego stanowiska.

W parach uczniowie mogą przygotowywać sobie

również sprawdziany monitorujące proces uczenia:

zadania do rozwiązania, notatki z lekcji zawierające

błędy, obliczenia czy zapisy wyrazów do sprawdzenia.

Przygotowanie sprawdzianu wymaga przetworzenia

wiedzy i już  posiadanych umiejętności. Uczniowie

przygotowują zadania w dokumencie Google, Word

lub w aplikacji OneNote, a następnie wymieniają się
nimi. Udostępnione materiały mogą być wyświetlone

lub współtworzone. Zadania mogą być wykonane

także w aplikacjach:  Quizizz, Learningapps, Quizlet,

a linki do nich przesłane do innych osób lub

zgromadzone w kolekcjach Padleta lub Wakeleta.

Aby jednak zaistniała pełna współpraca między

uczniami, potrzeba informacji na temat tego, co

zostało zrobione dobrze, co źle, jak poprawić błędy,

czego drugi uczeń nie dostrzegł. Informacja zwrotna

może zostać zapisana, ale też może zostać
wypowiedziana.

http://www.erasemeanness.org/the-lesson.html
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równomiernym rozłożeniu wysiłku wszystkich

członków grupy w wykonanie zadania;

wyborze najlepszego rozwiązania z możliwych;-

ocenianiu spraw, co do których członkowie grupy

nie mają pełnej wiedzy;

Jeśli dane zagadnienie wydaje nam się wyjątkowo

trudne lub ważne, można zaproponować uczniom, aby

jedna osoba z pary poszukała sobie innej osoby do

wymiany wiedzy. Aby zapobiec zamieszaniu, prosimy

o określenie, która z osób będzie literą A, a która

literą B. Osoby z A szukają nowej pary i prezentują
swoje stanowisko, a potem robią to osoby B. Techniki

pracy w parach można stosować także w uczeniu

hybrydowym i zdalnym. Osoby uczące się zdalnie

mogą partnera do rozmowy pozyskać spośród

uczniów w klasie. Trzeba jednak zaopatrzenia w

sprzęt i internet, który połączy osobę w klasie z

osobą pracującą zdalnie. Można to zrobić za

pośrednictwem platformy: Zoom, MS Teams -

tworzyć kanały w zespole, do których przypisani

będą konkretni uczniowie albo Messenger. Na

początku ostatniego kwartału 2020 r. zostanie w

Teams wdrożone nowe rozwiązanie do pracy w

grupie. Nauczyciele, którzy chcą podzielić uczniów na

mniejsze grupy będą mogli zacząć korzystać z

wirtualnych sal spotkań. Będzie możliwość wyboru

liczby pokoi, do których nauczyciele chcieliby, losowo

lub ręcznie, przydzielać uczniów, przenieść uczniów z

jednego pokoju do drugiego i z powrotem do głównej

klasy.

Te same rozwiązania technologiczne można

zastosować w technice „Moim zdaniem.” Technika

nauki w parach może powodować, że niektórzy

uczniowie nie będą czuli się pewnie w sytuacji

wymiany wiedzy na temat z partnerem, który ma

lepiej opanowany  materiał. Odmiana tej techniki to

wymiana wiedzy na określony temat, poprzedzona

zwrotem „moim zdaniem.” Sprawdzi się podczas

powtarzania lub podsumowywania niemal każdego

materiału.

Praca w grupie

Ta forma pracy rozwija umiejętność wspólnego

uczenia  i komunikowania. Pisząc o niej, mam na myśli

współdziałanie większej grupy niż dwuosobowa.

Grupy powinny mieć zmieniany skład i liczebność.

Uczniowie mogą dobrać się sami, ale też skład grupy

może zostać ustalony przez nauczyciela.  Cel

powinien być określony. Zadania najczęściej

prowadzą do pozyskania lub utrwalenia wiedzy,

nabycia umiejętności, powtórzenia materiału.

Zadania, jakie możemy zaproponować uczniom

podczas pracy w grupie to zadania polegające na:

pomyślności wykonania zadania od wykonania

pracy przez najsłabszego członka grupy;

wykonaniu przez członków grupy podzadań.

Trzeba spełnienia tych czterech warunków, aby

uznać, że uczniowie pracują zespołowo. Uczniowie

ponoszą wspólną odpowiedzialność, gdy pracują w

parach lub grupach nad wspólnym rozwiązaniem

problemu, wykonaniem jakiegoś projektu lub

odpowiedzią na pytanie. Każdy z członków zespołu
wykonuje pracę, nie tylko pomaga osobom w grupie,

ale odpowiada za wynik pracy. To samo powinno

dotyczyć osób przyłączanych do pracy z zewnątrz:

ucznia, który łączy się z klasą zdalnie czy uczniów z

innej szkoły współpracujących w wykonaniu zadania.

Uczniowie wspólnie podejmują istotne decyzje, kiedy

muszą rozwiązać ważne kwestie, które będą
przyczyniały się do osiągnięcia celu.  W procesie

uczenia wykorzystują posiadaną już wiedzę na temat

zagadnienia, ale wypracowują też nowe treści,

zajmują stanowisko w danej sprawie, podejmują
decyzję w sprawie hipotezy, którą będą sprawdzali.

Uczniowie planują swoja pracę, przydzielają sobie

obowiązki i wskazują narzędzia, których będą
używali, a decyzje podejmują samodzielnie. Każda

osoba w zespole jest odpowiedzialna za zadanie,

które musi wykonać, aby grupa mogła wykonać swoją
pracę. Rola każdego ucznia w zespole jest niezbędna.

Praca uczniów jest współzależna, kiedy wszyscy

uczniowie uczestniczą, aby zespół odniósł sukces.

Praca każdego z uczniów wpływa na wytworzenie

końcowego produktu lub wyniku. Członkowie zespołu
podczas pracy negocjują, uzgadniają, odrzucają
projekty, rozwiązania, wnioski. Każdy z etapów pracy

musi być wykonywany wspólnie. Ten model pracy

sprawdzi się w uczeniu stacjonarnym, hybrydowym

oraz zdalnym.
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https://cutt.ly/agOhjyo
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Uczniowie pokazali przedszkolakom przedstawienie, scenki i konkurs na temat segregacji odpadów.

Scenariusz przedstawienia, scenek i konkursów opracowali sami. Zaproponowali również wykonanie z

plastikowej butelki łódki, którą można bawić się w wyścigi łodzi na kałużach.  Butelki pozyskali od

pierwszoklasistów, kierując do nich apel o przynoszenie pustych i czystych butelek do wyznaczonego

miejsca w szkole.

Mieszkańcy osiedla wzięli udział w ankiecie na temat rozumienia pojęcia recyklingu oraz działań, które są
z nim związane. W wielu miejscach zostały powieszone plakaty (w ich drukowanie włączyli się rodzice

uczniów). Wyniki ankiety zostały przekazane do administratora osiedla, a każdy respondent otrzymał
czekoladkę;

Prezydent otrzymał list oficjalny, w którym uczniowie podkreślili wagę recyklingu. W liście został
zamieszczony link do nagranego przemówienia;

Sławną osobą, do której miało być skierowane przemówienie został Donald Trump, jednak w trakcie pracy

grupa zdecydowała, że skieruje swoje przemówienie do kogoś innego i wybrała Adama Wajraka. Uczniowie

napisali  i wysłali przemówienie z prośbą o wsparcie ich kampanii;

Uczniowie, którzy wybrali społeczność szkolną przeprowadzili również ankietę na temat rozumienia

pojęcia recyklingu wśród uczniów wybranych klas. Postanowili także zorganizować lekcję na ten temat dla

pierwszoklasistów, gdzie wygłosili przemówienie na temat wagi odzyskiwania surowców. Było to

niezwykłe doświadczenie dla uczniów, bo lekcji przyglądał się także dziennikarz z prasy lokalnej, który

napisał potem artykuł o ich działaniach. Uczniowie zorganizowali także kiermasz ciast. Sami ustalili

kolejność pieczenia ich, dyżurowania przy sprzedaży, sprzątania i zabezpieczania stoiska. Dochód

przeznaczyli na zakup nowych koszy do segregacji odpadów. Telefonicznie szukali firmy, która sprzedałaby

im kosze po niższej cenie i za swą przebojowość zostali nagrodzeni przez jedną z nich zgniatarką do

butelek i urządzeniem do sprawdzania mocy baterii. Jeszcze jedna aktywność zaproponowana przez ten

zespół to samokształcenie, które było segregowaniem śmieci z terenu szkoły w piątkowe popołudnie.

Każdy z uczniów przyznał, że było to działanie w najbardziej skuteczny sposób przekonujące do segregacji

odpadów. W tej grupie utworzono także wiadomość o wadze recyklingu, która została rozesłana w formie

łańcuszka poprzez Messenger.  

Organizowanie współpracy na przykładzie kształtowania umiejętności pisania i wygłaszania przemówienia
oraz łączenia celu z podstawy programowej języka polskiego i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Do  realizacji celu edukacyjnego: pisanie przemówienia i kształtowanie umiejętności wygłoszenia go, zostały
dołączone dwa cele z Celów Zrównoważonego Rozwoju: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz życie na

lądzie, w które wpisuje się odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie produktów. Uczniowie zostali zapytani o

to, kogo warto zainteresować tematem recyklingu. Pojawiły się propozycje: prezydent państwa, prezydenta

miasta, mieszkańcy pobliskiego osiedla, studenci, uczniowie, przedszkolaki, ministrowie, mieszkańcy miasta,

sławna osoba. Następnie każdy uczeń wskazał grupę, którą chciałby przekonać do wartości recyklingu. W ten

sposób wyłoniły się grupy. Liczba osób w nich była różna: 2, 6, 7, 2, 2 i 3 osoby. Pierwszym etapem pracy

uczniów było zapoznanie się ze strukturą przemówienia. W gotowym przemówieniu na temat przemówienia

(opracowanie Moniki Olejniczak)  znalazły się wskazówki do pracy nad tą formą wypowiedzi: uczniowie mieli

podkreślić wstęp, rozwinięcie, napisać zakończenie, wskazać elementy komizmu i zwroty do adresata, a także

samodzielnie stworzyć notatkę na temat tej formy wypowiedzi. Po głośnym odczytaniu 6 zakończeń
przemówień, wskazówkach nauczycielskich i uczniowskich, nadszedł czas na samodzielne napisanie

przemówienia na temat recyklingu, które miało być skierowane do osoby lub osób, które wybrała grupa. I

znowu nastąpiło odczytanie przemówień oraz ocena koleżeńska prac i poprawa błędów. Kolejnym etapem

było ustalenie działań, które grupa może zaproponować swoim odbiorcom. Oto pomysły uczniów na

zainteresowanie problemem recyklingu:

1.

2.

3.

4.

5.

KSZTAŁCENIE WSPÓŁPRACY 
W PRAKTYCE
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Recykling stał się polem do pracy nad przemówieniem, listem oficjalnym, argumentowaniem, tworzeniem

reklamy, a uczniowie działali na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Inny pomysł na pracę zespołową zrealizowali uczniowie podczas powtarzania wiadomości o częściach mowy.

Celem było powtórzenie wiadomości o częściach mowy. Uczniowie wskazali typy zadań, które lubią i które

ułatwiały im nauczenie się odróżniania części mowy. Potem podzielili się na grupy według tego, jaką
aktywność do powtórki przygotują. Zadaniem uczniów było opracowanie materiałów do powtórek: były to

zadania ruchowe, gry planszowe, zadania z wykorzystaniem TiK. Gdy powstały zadania,  uczniowie wymienili

się nimi i każde z nich zostało przetestowane. Na bieżąco kierowane były również uwagi do przygotowanych

zadań, można było także skonsultować odpowiedź ponieważ przy każdym zadaniu był jeden z jego twórców. W

ten sposób materiał został jeszcze raz powtórzony. Następnie zostali zaproszeni uczniowie z innych klas

szóstych i sprawdzili, jak radzą sobie z rozpoznawaniem części mowy.

To pomysły na pracę zespołową, które zostały zrealizowane w czasie nauki stacjonarnej, ale można planować
też tego typu zadania w edukacji hybrydowej lub zdalnej.
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Organizowanie współpracy na przykładzie działań z lekturą "Jądro ciemności" J. Conrada 
(nauczanie zdalne)

Pierwsze trzy lekcje (nauczanie zdalne) realizowane były wspólnie z częścią klasy (poziom rozszerzony).

Zadaniem nauczyciela było stworzenie tablicy w narzędziu Miro, uczniowie nie musieli zakładać swoich kont –

dostali wyłącznie kod dostępu do tablicy i przed wejściem podawali swoje imię. Podział na trzyosobowe

zespoły odbył się losowo i po kilkunastu minutach wprowadzenia, uczniowie pracowali w grupach, ustalając

między sobą w prywatnych kanałach co i jak umieszczą odnośnie danego tematu (tutaj pogląd tablicy Miro).

Kolejny etap realizowany był z całą klasą. Ponownie dokonany był losowy podział na zespoły z tym, że w

każdej drużynie znajdowała się osoba, która wcześniej przygotowywała problematykę związaną z lekturą na

tablicy Miro. Celem grup było wykonanie rekonstrukcji podróży Marlowa na mapie Google. Każda z grup

wylosowała odpowiedni odcinek podróży, jednak to, co zostanie umieszczone w danym znaczniku oraz forma

elementów zależały w pełni od decyzji zespołów. Jak można dostrzec (sprawdź tutaj), każdy punkt wykonany

jest według innego pomysłu. Niektórzy uczniowie odkryli, że mają w zespole świetnych rysowników, którzy

wykonali ilustracje miejsc, wzbogacających treść ich punktu. W innych zespołach byli eksperci od edukacji

równościowej, zainteresowani tematem niewolnictwa, co zostało szczególnie wyeksponowane w wytworach

drużyny. Wcześniejsza praca uczniów przed czasem nauczania zdalnego przyniosła rezultaty, gdyż
rozpoczynali oni od analizy „supermocy” – tym sposobem w ramach zadania związanego z literaturą mogli

spożytkować swoje zainteresowania i wiedzę historycy, klasowi specjaliści od socjologii, artyści, filmoznawcy,

eksperci od graficznego tabletu, wytrwali poszukiwacze ciekawostek, pasjonaci przyrodą kongijską, a nawet

gracze, gdyż jedna z grup postanowiła wykonać swój przystanek w grze Minecraft: Education Edition.

Prezentacja dokonań odbyła się podczas spotkania w Teams – każda z grup przemieszczała się na mapie i

opowiadała o odczuciach Marlowa, ale również o swojej pracy. Oczywiście, największy zachwyt wzbudziły
wirtualne wycieczki oraz wędrówka po przystanku wykonanym przez graczy.

Zadanie zostało wzbogacone przez niektóre zespoły o elementy edukacji medialnej (np. wykorzystanie kadrów

filmu, zapoznanie się przez członków grupy z narzędziami poprzez nauczenie siebie nawzajem ich

wykorzystania w praktyce) i edukacji globalnej (rozumienie społecznych współzależności – zarówno w

lekturze w odniesieniu do pojęcia „misji cywilizacyjnej”, jak i działanie w grupie z nastawieniem na

zrozumienie swoich mocnych stron i możliwości ich spożytkowania w pracy nad zadaniem). Ważnym

elementem były refleksje. Uczniowie dotąd nie pracowali w całości zdalnie, dlatego nie sam fakt wykonania

mapy był sukcesem, a to, jak udało się włączyć w działania zespół. Uczniowie chętnie dzielili się
doświadczeniami, uświadamiając innym, jak ważna jest wrażliwość na potrzeby innej osoby, ale nie w

odniesieniu do potrzeby rozliczania jej z wykonanego zadania, a powodowana troską i świadomością, że bez

umożliwienia danemu członkowi grupy włączenia swych działań w pracę zespołu, wytwór w rzeczywistości nie

będzie pracą zespołową (będzie przez to uboższy).
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Inne przykłady:

Wykorzystanie Wakeleta do współpracy uczniów: 

Porady odnośnie wykorzystania narzędzi cyfrowych do miniprojektów i zadań w nauczaniu hybrydowym i

zdalnym:

 

Wykorzystanie storytellingu w pracy zespołowej: 

https://cutt.ly/UgOh3j4

https://cutt.ly/wgOjq2q https://cutt.ly/wgOjya9

https://cutt.ly/KgOjoGc
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