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Uczniowie 

młodzież, która nie zna świata bez Internetu, to pokolenie mobilne i otwarte na 

zmiany, żyjące równocześnie w świecie realnym i wirtualnym,

 79,7% stale (codziennie lub kilka razy w tygodniu) używa sieci do odrabiania 

lekcji (do poszerzania wiedzy użytecznej w szkole 64,8%, do przygotowania się 

do sprawdzianów – 45,7%, do poszerzania wiedzy i zainteresowań – 41,8%). 

(NASTOLATKI 3.0. Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach. Wybrane wyniki ogólnopolskiego 

badania uczniów w szkołach, 2016), 



Proces uczenia się 

 przebiega w każdej chwili, 

 można uczyć się w sposób zamierzony, jak i niezamierzony,

 u każdej osoby ma swój charakter (wzrokowiec, słuchowiec, 

kinestetyk)

 ludzki mózg uczy najefektywniej wtedy, gdy dana jednostka uzna 

coś za subiektywnie nowe, ważne lub potrzebne,

 rozciągnięty w czasie,

 wymaga aktywności uczącego się.



A może odwrócić? 

Założenia metody odwróconej lekcji:

1. uczenie się pod własnym kierownictwem, czyli zasada mówiąca o tym, że 

sami decydujemy czego, w jaki sposób i w jakim czasie się uczymy nie możemy 

zatem ograniczyć uczenia się do 45 minut lekcji w dokładnie określonym miejscu i 

czasie.

2. najwięcej uczymy się wtedy, kiedy mamy okazję: działać, przeżywać, obserwować, 

współpracować, weryfikować pomysły i rozwiązania; 

3. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb ucznia i jego sposobów uczenia się: 

pozwolić pracować “ich własnym sposobem”, odwołanie do  idei BLENDED 

LEARNINGU;



4. tworzenie przestrzeni do uczenia się dzięki współdziałaniu: organizacja uczenia się w 
parach czy grupach; 

5. koresponduje z założeniami oceniania kształtującego - zakłada współdziałanie, stwarza 
okazję do współpracy, weryfikowania pozyskanej wiedzy i umiejętności, udzielania i 
otrzymywania informacji zwrotnej nie tylko od nauczyciela, ale przede wszystkim od 
współpracowników; 

6. uwzględnia ewaluację: wyznaczanie konkretnych celów i sprawdzanie, czy udało się 
je osiągnąć;

7. nawiązuje do strategii nauczania wyprzedzającego, z tą jednak różnicą, że to nie 
uczniowie poszukują materiałów, ale pracują na materiałach wskazanych przez 
nauczyciela.
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Etapy pracy 

ETAP I (w klasie): DOBRY POCZĄTEK → odwołanie się do wiedzy, 

zaciekawienie, wyjaśnienie celu, omówienie przykładowych zadań, pokazanie 

korzyści.

ETAP II (w klasie i w domu/w sieci): DAJ MATERIAŁY → 
przygotowanie materiałów, z których mają skorzystać uczniowie 

(uwzględnienie potrzeb grupy).



Etapy pracy

ETAP III (w klasie i w domu/w sieci): WSKAŻ, CZEGO OCZEKUJESZ → 

podanie wskazówek, instrukcji, zaakcentowanie co jest szczególnie ważne. 

- Sprawdzenie możliwości skorzystania przez uczniów do przygotowanych przez materiałów (np. 

opracowań, kopii materiałów w wersji papierowej, w formie elektronicznej); 

- Wskazanie celu planowanej lekcji i sposobu weryfikacji efektów uczenia się (np. elektroniczny 

quiz, kartę pracy dołączoną do materiałów – udział dobrowolny). Weryfikacji znajomości 

zagadnienia uczniowie będą dokonywali w czasie lekcji właściwej w szkole. 

ETAP IV (w domu): DAJ CZAS → ścisłe określenie czasu (jeden termin, podzielona praca na 

etapy; konsekwentne przestrzeganie ustalonych terminów – uczniowie po otrzymaniu zestawu 

materiałów sami mają decydować o tym, jak rozłożą w czasie pracę, ile razy wrócą do materiałów.



Etapy pracy 

ETAP V (w klasie): STWÓRZ PRZESTRZEŃ → organizacja lekcji, 

aby uczniowie mogli w praktyce sprawdzić, czego się nauczyli, 

wykorzystanie wiedzy w działaniu: np. zadania problemowe, projekty odpowiadające 

możliwościom różnych uczniów, wymagające współpracy czy to w parach czy grupach -

uczniowie wymienią się informacjami, utrwalą je, zobaczą, jak je wykorzystać w różny sposób.



Etapy pracy 

ETAP VI (w klasie): POZWÓL ZOBACZYĆ EFEKT → 

zaplanowanie czasu na dokonanie ewaluacji pracy - krótki quiz, test, ankieta, 

wystawa prac, odczytanie stworzonych materiałów.

Ważne: w czasie podsumowywania warto dokonać analizy samego procesu - jak im się pracowało, co 

uważają za sukces, a co wymaga zmian, co doskonalić, co poprawić lub eliminować – sprzyja rozwijaniu 

umiejętności krytycznej analizy własnej pracy, kształtuje odpowiedzialne podejście do każdej kolejnej 

odwróconej lekcji.



Co może dziać się na lekcji?

Zadania powinny doskonalić, na przykład, takie umiejętności jak:

 analizowanie, syntetyzowanie, definiowanie, redefiniowanie, wnioskowanie,

 sprawdzanie poprawności/słuszności/zgodności, dowodzenie, tłumaczenie, 

parafrazowanie,

 recenzowanie, krytykowanie, komentowanie, przetwarzanie, poszukiwanie, 

stawianie hipotez, konstruowanie, 

 debatowanie, uzasadnianie, planowanie, wchodzenie w role, symulowanie, 

określanie problemu itp.



Zadania dla nauczyciela

1) ZNALEŹĆ GOTOWE MATERIAŁY - oszczędność czasu jak i łatwość przekazania 

ich uczniom (wystarczy link).

2) OPRACOWAĆ WŁASNE MATERIAŁY - materiały można edytować, modyfikować, 

kopiować, skracać, uzupełniać i publikować (pod warunkiem przestrzegania praw autorskich). 

3) UPORZĄDKOWAĆ TREŚCI - każdy uczeń powinien zapoznać się z tym samym 

materiałem obowiązkowym. Jeśli będzie chciał dowiedzieć się więcej może szukać - zadanie 

dodatkowe. 

4) STWORZYĆ OKAZJĘ DLA DOKONANIA SAMOOCENY - uczniowie 

sprawdzą, czy wiedzą i potrafią to, czego planowali się nauczyć. Wiąże się to z ideą widocznego 

uczenia się - na efekt nie można czekać zbyt długo dobrze, żeby uczniowie od razu mogli zobaczyć, 

że po lekcji (i pracy, którą włożyli w przygotowanie) już coś wiedzą.



Na co warto zwrócić uwagę?

Niektórzy uczniowie przyzwyczajają się wolniej niż inni; 

Filmiki przygotowane przez nauczyciela muszą być interesujące;

Nagrywanie może zająć więcej czasu niż przewidziane

Format wideo powinien być wybierany z rozwagą.  



Korzyści - opinie nauczycieli

- coraz rzadziej słyszę, że szkoła jest beznadziejna, nudna i przestarzała;

- efektywniej wykorzystuje się czas jeśli uczeń pracuje w dogodnym dla siebie czasie; 

- daje uczniom możliwość korzystania z materiałów wielokrotnie, we fragmentach;

- w czasie zapoznawania się z materiałem uczniowie uzyskują wiele odpowiedzi, zatem 

wątpliwości w czasie lekcji jest mniej (tym bardziej, że w okresie pracy OLE uczniowie 

mogą konsultować wątpliwości z sobą i z nauczycielem);

- pozwala oswoić się z tematem, niweluje element niepewności i sprzyja wzrostowi poczucia 

bezpieczeństwa w czasie lekcji uczeń wie, co, po co i w jaki sposób będziemy robić; 

- uwzględniane są indywidulane możliwości i potrzeby uczniów; 

- wpływa na kształtowanie nawyków terminowości i planowanie;



Korzyści – opinie nauczycieli

- pozwala uczniom korzystać z rzetelnych, sprawdzonych i 

uporządkowanych materiałów dopasowanych do ich możliwości i poziomu 

wiedzy;

- daje możliwość pracy w warunkach domowych (bez “rozpraszających” 

bodźców);

- daje możliwość korzystania z materiałów audiowizualnych - to atrakcyjne 

dla uczniów;

- wpływa na kształtowanie postawy odpowiedzialności za uczenie się.
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