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Uczenie się przez zrozumienie – wskaźniki 
Szkoła Aktywna w Społeczności stwarza możliwości korzystania z edukacji 
formalnej, jak i nieformalnej. Realizuje podstawę programową i programy 
nauczania tak, aby uczenie się było aktywne,  integrujące wiedzę i refleksyjne. 
Rodzice, członkowie szerszej społeczności, przedsiębiorcy oraz oczywiście 
uczniowie powinni dostrzegać znaczenie tego, czego się uczą w szkole, oraz – na 
ile pozwala na to polityka oświatowa w danym kraju - powinni mieć możliwość 
współpracy ze szkołą w zapewnianiu przez nią uczenia się przez zrozumienie. 

 
1. Jak skutecznie zachęcamy uczniów do przyjmowania aktywnej postawy w uczeniu się, 

zamiast stosować wyłącznie metodę podającą? 
 Nasze lekcje zmuszają uczniów do krytycznego myślenia, budowania i systematyzowania 

własnej wiedzy. 

 Stosowane przez nas materiały dydaktyczne uwzględniają różne style uczenia się i wieloraką 
inteligencję. 

 Zajęcia dydaktyczne stwarzają możliwości pracy indywidualnej, pracy w parach i w małych 
grupach. 

 Zajęcia dydaktyczne rozwijają zdolności uczniów – przyczyniają się do postępów w nauce  
i do zdobywania umiejętności, które pozwolą im uczestniczyć w pracy, w życiu społecznym  
i obywatelskim. 

 Uczniowie są zachęcani do tego, by określić, czego szczególnie lubią się uczyć i wziąć za to 
odpowiedzialność; nauczyciele dają im możliwość spróbowania wielu aktywności i rozwijania 
różnych umiejętności. 

 Uczniowie biorą udział w poszukiwaniu sposobów na pokonanie własnych i cudzych 
przeszkód w nauce. 

 Uczniowie mają możliwość uczenia się od siebie nawzajem. 
2. Jak skutecznie sprawiamy, że uczenie się nie koncentruje się na wąskiej wiedzy 

akademickiej, ale także na kształtowaniu umiejętności, postaw i kompetencji? 

 Nauczyciele stwarzają uczniom wiele okazji do dyskusji i rozwijania potrzebnych umiejętności 
np. jak wyrażać własny punkt widzenia bez agresji, ważyć siłę argumentów, aby sprawniej je 
stosować w debacie, jak przemóc nieśmiałość i lęk przed występowaniem na forum grupy. 

 Szkoła oferuje rodzicom wiele możliwości dyskusji na temat ważnych kwestii związanych z 
życiem szkoły lub społeczności lokalnej i rozwijania własnych umiejętności. 

 Wszyscy uczniowie i dorośli w szkole są zachęcani do wyrażania własnej opinii bez agresji. 

 Uczniowie i dorośli uczą się ważyć siłę argumentów, w tym własnych. 

 Uczniowie i dorośli uczą się, jak spójnie prezentować własne zdanie w debacie. 

 Szczególną uwagę poświęca się tym, którzy są nieśmiali i obawiają się zabierać głos na forum 
publicznym. 

 Uczniowie są zachęcani do poszukiwania zainteresowań poza szkołą. 

 Uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich prac na różne sposoby i różnym grupom 
odbiorców. 

 Nauczyciele wykorzystują różne metody aktywnego uczenia się np.  projekty, uczenie się przez 
działanie, rozwiązywanie problemów itp. 

 Nauczyciele zabierają uczniów poza szkołę, gdzie zdobywają oni umiejętności związane  
z autentycznymi sytuacjami życiowymi. 

3. Jak często realizujemy międzyprzedmiotowe programy nauczania?  

 Kiedy tylko to możliwe, staramy się, aby programy nauczania poszczególnych przedmiotów 
były zintegrowane.  

 Uczniowie muszą wykorzystywać podczas wszystkich zajęć różnorodne umiejętności: 
czytanie, umiejętność analizy i tłumaczenia zagadnień. 
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 Kiedy to możliwe, problemy rozwiązywane podczas lekcji przedmiotowych wymagają wiedzy 
zakorzenionej w rzeczywistych sytuacjach życiowych. 

4. Na ile proces oceniania wspomaga uczenie się?  

 Oceniając postępy uczniów zawsze uwzględniamy refleksję nad procesem ich uczenia się. 

 Zachęcamy uczniów by zastanowili się nad tym, co sami wnoszą do lekcji, dzięki czemu wiedzą, 
co mogą zrobić dla własnego doskonalenia.  

 Uczniowie wspierają i komentują uczenie się i postępy kolegów. 

 Dajemy uczniom informacje zwrotne: co uczniowi wychodzi, co jeszcze nie całkiem i jak można 
to poprawić oraz wskazujemy przeszkody, z jakimi poszczególni uczniowie zmagają się 
podczas uczenia się. 

 Nauczyciele i ich asystenci korzystają z różnych narzędzi oceny, aby lepiej zrozumieć proces 
uczenia się dzieci np. obserwacja, portfolio. 

 Ocena postępów uczniów jest podstawą modyfikacji zadań dydaktycznych kierowanych do  
uczniów i ich rodziców.  

 Nauczyciele dostosowują kryteria oceny do specjalnych potrzeb uczniów 

 


