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Geneza i rozwoj metod oraz technik nauczania w teorii 
i praktyce pedagogicznej. Powstanie i rozwoj metod 
nauczania. Aktywne metody nauczania 

WiktorW. Czeczot 

W powstawaniu i rozwoju metod nauczania wydziela si? cztery „rewolu-
cje" (zgodnie z ideami amerykanskiego pedagoga K. Kerra), w zaleznosci od 
przewagi srodkow nauczania. 

Pierwsza rewolucja - kiedy rodzice, wystgnijqc w roli nauczycieli swoich 
dzieci, zostali zamienieni na nauczycieli - profesjonalistow. 

Druga - kiedy nast^pila zamiana slowa ustnego na siowo pisane. 
Trzecia - kiedy do nauczania zostalo wprowadzone slowo drukowane. 
Czwarta - kiedy do nauczania weszly automatyzacja i komputeryzacja. 
Rozwoj roznych metod nauczania szedl drogq. wzrastajqcej aktywizacji dzia-

lalnosci poznawczej przez samych ucz^cych si?. U zrodel powstawania wszyst-
kich innych metod byla metoda reproduktywna, zakladajqca przedstawienie 
przez doroslych wzorca i wielokrotne powtarzanie przedstawionych czynno-
sci przez ucz^cych si?. 

W sredniowiecznych szkoiach uczniowie mechanicznie uczyli si? na pa-
mi?c tekstow z drukowanych ksi^zek о tresci religijnej. Wowczas to powstala 
i rozpowszechnila si? metoda nauczania dogmatycznego. 

W epoce odrodzenia, kiedy celem nauczania byl rozwoj osobowosci na 
podstawie samodzielnosci i aktywnosci, metody nauczania (obserwacja 
w przyrodzie i nad przyrod^, eksperyment, doswiadczenia) wspomagaly roz-
woj zdolnosci umystowych ucz^cych si?. 

W tym kierunku szlo dalsze opracowywanie metod nauczania przez wybit-
nych pedagogow roznych okresow, ktorzy sformuowali zasady lub wypraco-
wali nowe metody: 

- przyswojony przez ucz^cych si? material nalezy utrwalac przez powta-
rzanie i przy pomocy roznych cwiczen uczyc ich na podstawie faktow 
wyciqgac wnioski i uogolnienia (J. A. Komenski); 

- nauczanie aktywizuje si? przy pomocy wzrokowych metod nauczania, 
uogolnienia i samodzielnych wnioskow (H. G. Pestalozzi); . 
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- werbalno-wzrokowe metody nauczania wspomagaj^ efekt przyswoje-
nia nauczanego materiahi, со rownoczesnie rozwija aktywnosc umy-
slow% i wychowuje (F. A. Diesterweg); 

- na rozwoj intelektu, uczuc i woli kieruj^ si? metody nauczania, ktore ucz^ 
ucznia myslec i dziaiac: metoda heurystyczna, praca r^czna, zaj^cia prak-
tyczne, cwiczenia, praca z literature, praca samodzielna, wykorzystanie 
wlasnych doswiadczen itd. (G. Kerschenschteiner, H. Rowid, J. Dui); 

- metoda aktywnej pracy wystqpuje jako katalizator osobowosci i jej po-
tencjahi tworczego (P. P. Blonski, S. T. Szacki); 

- poszukiwawczo-problemowy, badawczy, praktyczny, laboratoryjny, heu-
rystyczny sposob pracy dydaktycznej (B. W. Wsieswiatski, B. W. Igna-
tjew, I. J. Lerner, W. F. Natali, W. Окоп, В. E. Rajkow, M. N. Skatkin, 
K. P. Jagodowski); 

- metoda organizacji i urzeczywistnienia naukowo-poznawczej dzialalno-
sci; jej stymulowania i motywacji; kontroli i samokontroli (J. K. Baban-
ski); 

- aktywne metody nauczania w systemie innowacyjnego przygotowania 
studentow nauk humanistycznych (S. S. Kaszlew, I. I. Cyrkun). 

Wgl^d do historii powstania i rozwoju metod nauczania wskazuje na to, ze 
metody nauczania to kategoria historyczna i zmieniaj^ siq one wraz ze zmian^ 
celow i tresci ksztaicenia. 

Geneza metod nauczania swiadczy о tym,. ze jakkolwiek by si? one nie 
zmieniafy, nie modyfikowaty, nie doskonalily, jakimi by nie byly innowacjami 
- to zawsze pozostawaio pytanie о granice ich zastosowania, wykorzystania, 
upowszechnienia. 

Jest to istotnie proces dialektyczny, ktory wychodzi z zatozenia, iz wybor 
metod nauczania i zakres ich zastosowania nast^puje rownoczesnie z usta-
wicznymi zmianami zewnqtrznych i wewn^trznych czynnikow i warunkow: 

- prawidlowosciami i zasadami nauczania; 
- tresci^ wyksztaicenia i nauczania; 
- metodami konkretnej nauki i odpowiednio konkretnymi przedmiotami 

naukowymi; 
- konkretnym tematem nauczania; 
- szkoleniowo-poznawczych mozliwosci ucz^cych siq; 
- doswiadczeniem pedagogow; 
- stopniem ich teoretyczno-metodycznego i praktycznego przygotowa-

nia; 
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- mozliwosciami wykorzystywania okreslonych metod; 
- mozliwosciami modyfikowania i odkrywania wtasnych, wybierania opty-

malnych wariantow i kombinacji metod; 
- stopniem rozumienia swoich indywidualno-psychologicznych wlasci-

wosci, ich charakterystyki oraz mozliwosci optymalnego wykorzysty-
wania itd. 

Na pocz^tku lat 80. XX wieku i w obecnym czasie, kiedy nauczanie 
w szerokim tego slowa poj?ciu rozumiane jest jako proces piel?gnowania 
indywidualnego i socjalno-kulturowego doswiadczenia (na podstawie koncep-
cyjnych idei, przedstawionych w wykladzie Rzymskiego Klubu „Nauczanie 
bez granic"), nauczyciele i wykladowcy poprzez system subiektywnych wza-
jemnych oddzialywan wzbogacaj^ doswiadczenie wiedzy i doswiadczenie zy-
ciowe swych uczniow i studentow. 

Wykladowca opanowuje metod?, opracowuje j^ samodzielnie i jak gdyby 
jednoczy si? z niq, stanowi^c z пщ calosc. 

W teorii i w praktyce powstawaly i powstaj^ najrozniejsze metody nauczania 
i najrozniejsze ich klasyfikacje. Pojawienie si? przeroznych podejsc i punktow 
widzenia i klasyfikacji metod nauczania swiadczy nie о slabosci dydaktyki lub 
0 jakims jej kiyzysie. Swiadczy to о realnej wielostronnosci metod nauczania, 
rzeczywistym procesie zroznicowania i integracji wiedzy naukowej о tych me-
todach. Przy okazji dowiedziono, ze metody nauczania rozpracowywano 
1 sq. rozpracowywane zarowno przez uczonych, jak przez pedagogow prakty-
kow. Takie problematyczne metody nauczania powstaly w doswiadczeniach 
pedagogow w Tatarii (Rosja), ktore potem uzyskaly uzasadnienie w pracach 
dydaktykow I. J. Lerniera, A. M. Matuszkina, M. I. Machmutowa, M. N. Skat-
kina, Т. I. Szamowoj i innych. 

W praktyce prace ze studentami w koncu XX i na pocz^tku XXI stulecia 
z efektem wdrazajo. metody aktywnego nauczania. Najbardziej wykorzysty-
wane wsrod nich nast?puj^ce: 

Metoda analizy konkretnych sytuacji - kiedy powstaje sytuacja kon-
fliktowa, ktor^ koniecznie trzeba rozwi^zac. Sytuacje te mog^byc standardo-
we, praktyczne, eksperymentalne. 

Podczas analizy konkretnych sytuacji mozliwe s^ nastqpuj^ce etapy: 
1. Wprowadzenie do nauczanego problemu. 
2. Okreslenie zadania. 
3. Zbiorowa praca nad zagadnieniem. 
4. Zbiorowa dyskusja (mikrodyskusja). 
5. Rozmowa podsumowuj^ca. 
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Rozwi%zanie sytuacji problemowych - kiedy naukowo-poznawcza dzia-
lalnosc studentow maksymalnie zbliza si? do rzeczywistego procesu poznania. 

Wyodr?bnia si? trzy podstawowe rodzaje sytuacji problematycznych: 
1. Sytuacje problematyczne, ktore powstajq, kiedy studenci nie mog^ opa-

nowac nowego materiahi na podstawie posiadanej wiedzy. 
2. Sytuacje problematyczne, ktore powstaj^ w wypadku zastosowania juz 

posiadanej wiedzy w niestandardowych sytuacjach. 
3. Sytuacje problematyczne, ktore powstaj^ w momencie pojawienia si? 

przeciwnosci mi?dzy wiedzy teoretyczn^ otrzymanq. na zaj?ciach a re-
alnq. praktyk^. 

Metoda podzialu na role - nastawiona przede wszystkim na zdobywanie 
umiej?tnosci przewodniczenia w kolektywie (w grupie), na rozwi^zywanie 
problemow z podwladnymi. 

Struktura wykorzystania tej metody podczas zaj?c jest nast^puj^ca: 
1. Przedstawienie sytuacji przez odgrywaj^cych role. 
2. Przedyskutowanie kwestii przyj?tej przez uczestnikow inscenizacji. 
3. Przedyskutowanie zachowan (dzialan) w przedstawionych sytuacjach. 
4. Os^dzenie inscenizacji przedstawionej przez uczestnikow. 
5. Os^dzenie inscenizacji (rozegrania rol) przez studentow - widzow. 
6. Podsutnowanie wynikow przez pedagoga. 
Metody dyskusji - jest to swobodne podzielenie si? opiniami. Wykladow-

cy urozmaicaj^ metody dyskusji w zaleznosci od mozliwosci studentow. Jed-
nakze niezaleznie od wybranego wariantu nalezy przeStrzegac nastqpuj^cych 
zasad: 

1. Nalezy wysluchac oponenta do konca, nie przerywaj^c mu. 
2. Nalezy postarac si? wczuc w jego tok myslenia i zrozumiec go. 
3. Nalezy zapisywac swoje opinie о punkcie widzenia oponenta. 
4. Nalezy dokladnie i prawidlowo wyrazac swoje s^dy. 
5. Nalezy przekonac, a nie narzucac swoj poglqd. 
6. Jesli popelnicie bi^d, przyznajcie si? - to nie przynosi wstydu i nie urazi 

waszej ambicji. 
Metoda polemiki - zwyci?stwo nad drugq. strong („przeciwnikiem"), uza-

sadnienie swego punktu widzenia. Uczestnicy polemiki stosuj^ te srodki i me-
tody, ktore uwazaj^ za niezb?dne w sporze. 

Metody „okr^gtego stolu" - charakteryzuj^ si? tym, ze studentow mozna 
zebrac w roznych grupach zaj?c naukowych: 

1. Seminaria naukowe (mi?dzyprzedmiotowe, problematyczne, tematycz-
ne, orientacyjne, systemowe i in.). 
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2. Dyskusje naukowe (posluguj^c si? materialami wykladow, wynikami 
zaj?c praktycznych, drukowanymi publikacjami pedagogicznymi, po-
sluguj^c si? faktami i zdarzeniami z praktyki prac studentow itd.). 

3. Spotkania naukowe (z uczonymi filozofami, socjologami, ekonomista-
mi, lekarzami, psychologami, pedagogami, przedstawicielami urz?dow 
panstwowych, spolecznych organizacji, przedstawicielami roznych wy-
znan, pracownikami ministerstw i urz?dow i in.). 

Burza mozgow (brain storming) - szukanie w grupie alternatywnych wa-
riantow rozwi^zania problematycznej sytuacji. 

Stadia ataku umyslowego: 
1. Sformulowanie problemu w celu rozpatrzenia go i rozwi^zania. 
2. Sformowanie grup naukowych po 5 - 9 uczestnikow w grupie ekspe-

rymentalnej. 
3. Trening intelektualny. 
4. Burza mozgow (atak), kiedy trwa generowanie pomyslow i zapisywa-

nie ich na papierze przez ekspertow (na kazd^ grup? przypada jeden lub 
dwoch ekspertow). Pomysly s^ przedstawiane w ci^gu 1 - 2 minut. 
Burza mozgow konczy si?, kiedy nie ma pomyslow. 

5. Ocenianie i przyswajanie przez grup? ekspertow najlepszychpomyslow 
dla ich dalszego opracowywania. 

6. Opracowanie wybranycb pomyslow, ktdre najbardziej efektywne, 
dla praktyki. 

7. Informowanie о wynikach burzy mozgow, ocenianie najlepszych po-
myslow, ich uzasadnienie i publiczna obrona. 

Metoda korekcji osobistych wartosci - wspomaga poznanie przez stu-
dentow swojej wartosci i rozwoju na podstawie danych diagnostyki indywi-
dualnych cech osobowosci. Przy uzyciu metody uwzgl?dnia si?: 

- inicjatywnosc i aktywnosc studenta w realizacji samowychowania 
- UfooSc i otwartosc odbioru w kontaktach pedagogicznych 
- Indywidualne porady w korekcji cech osobistych. 
Metoda projektow innowacyjnych-jest skierowana na rozw6j u studen-

tow niestandardowego myslenia innowacyjnego. Metoda zawiera: 
1. Sformulowanie pomyslow dla zwi?kszenia efektywnosci nauczania kon-

kretnego przedmiotu. 
2. Wybor faktow i zjawisk w praktyce nauczania przedmiotu. 
3. Innowacyjne rozwi^zania przez studentow realnego problemu poznaw-

czego. 
4. Ekspertyza rozwiqzywanego problemu. 
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tem (zbior) srodkow i metod organizacji i kierowania naukowo-wychowaw-
czym procesem; zbior srodkow i metod uzycia udowodnionych teoretycznie 
procesow nauczania i wychowania, pozwalaj^cych sukcesywnie realizowac 
postawione cele ksztalcenia. 

Szczegolnie wyodr?bniaj3si? dwie strony technologii pedagogicznej: pierwsza 
- wykorzystanie systematycznej wiedzy dla rozwi^zania zadan praktycznych; 
druga - wykorzystanie w procesie nauczania technicznych urzqdzefi (M. Clark, 
D. John Hokridge - Wielka Brytania; K. Czeduik, D. Finn - USA; K. Brusling 
- Szwecja; T. Sikamato - Japonia; T. A. Ilina, L. P. Pressman, S. G. Szapowa-
lenko - Rosja). 

Technologia pedagogiczna zawiera: 
1. Polecanie sposobow dzialalnosci (procesy dydaktyczne). 
2. Warunki, w ktorych ta dzialalnosc powinna bye realizowana (organizo-

wane formy nauczania). 
3. Srodki wykonania tej dzialalnosci (system przygotowania pedagoga do 

zaj?c). 
Zeby dokonac wyboru procesu dydaktycznego i technologii pedagogicznej 

uzywa si? poj?c: algorytm funkejonowania i algorytm kierowania. 
Uogolniony system funkejonowania algorytmu zawiera nast?puj^ce etapy 

nauczania: 
1. Orientacja (formowanie obrazu о celach i zadaniach przyswojenia przed-

miotu о logicznej strukturze kursu itp.). 
2. Rozumienie wybranej kolejnosci tresci przedmiotu i odpowiednich me-

tod sposobow nauczania. 
3. Realizacja (badanie aktualnych tematow kursow, ogolnego kursu, usta-

Ienie zwigzkow mi?dzy przedmiotami i in.) 
4. Kontrola i korekta. 
System algorytmu zarz^dzania zawiera system zasad: 
- Obserwacja 
- Kontrola 
- Korekta dzialalnosci poznawczej ucz^cych si?, aby osiqgn^c przedsta-

wiony cel. 
- Wskazniki efektywnosci z zaj?c naukowych. 
Istotne cechy wspolczesnych technologii pedagogicznych: 
1. Technologia pedagogiczna opracowywana jest pod k^tem konkretnego 

pedagogicznego pomyslu. 
2. Technologia pedagogiczna przewiduje wspoln^ dzialalnosc pedagoga 

i ucz^cych si? z udzialem indywidualizacji i dyferencyjnosci. 
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3. Elementy technologii pedagogicznych, z jednej strony, powinny bye 
odtwarzane przez kazdego pedagoga, z drugiej - gwarantowac osi^-
gni?cie planowanych rezultatow (standard krajowy) przez wszystkich 
nauczaj^cych. 

4. Technologia pedagogiczna powinna posiadac kryteria, wskazniki i pre-
cyzyjnosc pomiarow rezultatow dzialalnosci. 

Zazwyczaj podczas uzycia nowych technologii pedagogicznych sporz^dza 
si? technologiczne wykresy, swiadcz^ce о gotowosci pedagoga do dzialalno-
sci innowacyjnej na czterech etapach profesjonalnego przygotowania (wedlug 
W. A. Slastienina i t . S. Podymowoj): 

Etap Technologia Stopien 

Pierwszy Treningi rozwoju osobowosci. 
Metody aktywnego nauczania. 
Problematyczno-poszukiwawcze 
nauczanie. 
Znajomosc innowacyjnych sytuacji. 

Reproduktywny (d^zenie do 
przyswojenia pedagogicznych 
nowoSci, satysfakeja 
z pedagogicznej dziafalno^ci, 
elementy poszukiwari 
w realizacji pedagogicznych 
sytuacji, rozwdj wtasnej 
osobowosci). 

Drugi Problematyczno-poszukiwawcze 
nauczanie. 
Treningi samopoznania i komunikacji. 
Osobi£cie kierowane technoiogie 
nauczania. 
interpretacja koncepcji autorskich, 
wybor metod nauczania itd. 
Treningi w technice pedagogicznej 
i technologii. 
Organizacja pracy samodzielnej. 

Heurystyczny (state podejscie 
do pedagogicznych nowoSci, 
opanowanie podstawowych 
elementdw strukturalnych 
poszukiwan pedagogicznych, 
sformowanie refleksji i empatii, 
zmniejszony stopien odrzucenia 
nowosci, otwarto§6 
pedagogicznych innowacji). 

Trzeci 
iczwarty 

Organizacyjno-dziatalnoSciowe 
zabawy. 
Refleksyjno-innowacyjna praktyka. 
Nauczanie autorskich koncepcji. 
Opracowanie programow autorskich. 
Praktyczna praca w innowacyjnych 
typach zaktadow naukowych. 
Udziaf w roznorodnych formach 
podwyzszania kwalifikacji, ktdre sa. 
osobowo kierowane na aktywne 
technoiogie nauczania. 
Pracownie pedagogiczne. 

Pedagogiczne przygotowanie 
przyjmuje catosciowy 
metodoiogiczny charakter, 
rozwija si§ refleksyjno-
-analityczna wiedza, wysoka 
odpowiedziainoS6, twbrcza 
aktywno£c. 
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W nauce pedagogicznej i praktyce nauczania toczy si? dyskusja о wzajem-
nym stosunku technologii pedagogicznych i metod nauczania. W dyskusji tej 
wyodr?bniaj^ si? nast?puj^ce metody: 

- technologie pedagogiczne sluz^ konkretyzacji metodyki nauczania i wy-
chowania; 

- metody nauczania zawieraj^ technologi? pedagogiczna 
- technologia pedagogiczna i metody nauczania funkcjonuj% pelnopraw-

nie i samodzieinie; 
- technologia pedagogiczna i metody nauczania s^ ze sob% zwi^zane 

i mog£[ przechodzic jedna w drug^; 
- technologia pedagogiczna przyczynia si? do efektywnego funkejono-

wania aktywnych metod nauczania. 

Doswiadczenie wykorzystania technologii pedagogicznych 

To doswiadczenie jest roznorodne i wielowariantowe. Jednak wi?kszosc 
wariantow i ich zwolennikow porusza si? po ciernistej drodze zamiany dw6ch 
wzorcow wyksztalcenia wyzszego: od „wzorca wykladania" do „wzorca na-
uczania", zmieniaj^c cele swojej dzialalnosci wykladowczej. 

Cel dzialalnosci wykladowcy psychopedagogicznych, a takze innych dys-
cyplin dzisiaj polega nie na przepelnieniu studentow obfitosci^ wspolczesnej 
informacji (oni chlon^ j^ sami, cz?sto pelniej niz 'wykladowca przy pomocy 
literatury, w tym i obcoj?zycznej, internetu, wideozapisu itd.), a w stworzeniu 
warunkow, srodowiska, technologii, sposobow ocenienia swego samodziel-
nego uczenia. 

Zwrocmy uwag? na niektore warianty. 
Wariant pierwszy. Wykladowcy w pracy ze studentami podczas studio-

wania cyklu psychopedagogicznych dyscyplin posluguj^ si? NMK (Nauko-
wo-Metodyczne Kompleksy), przyczyniaj^ce si? do realizacji wspolczesnych 
technologii procesu pedagogicznego, ktory opiera si? na antropologicznym 
podejsciu lub jego podstawowych ideach i sytuacjach. 

Poczgwszy od funkeji technologii pedagogicznych w jednolitym procesie 
pedagogicznym(organizacyjno-aktywnej;projektowejalboprognostycznej,ko-
munikatywnej, refleksyjnej, rozwijaj^cej si?), od zewn?trznych warunkow pro-
cesu pedagogicznego (dialogu, pozytywnosci, optymizmu oceniania, refleksji, 
wolnosci wyboru, sytuacji sukcesu), stopnia rozwoju studentow i stuchaczy 
na podstawie prowadzonej diagnostyki pedagogicznej, wykladowcy wybieraj^ 
i wykorzystuj^ te lub inne technologie procesu pedagogicznego. (S. S. Kasz-
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lew, В. W. Palczewski, G. W. Sekrutiew, A. W. Torchowa, 1.1. Cyrkun, E. S. 
Szylowa - Republika Bialorus). 

Najbardziej efektywne wsrod nich: 
- technoiogie dzialalnosci myslowej (problemy nauczania, metaplan, warsz-

taty przyszlosciowe, alfabet, praca z poj?ciami rozwoju umyslowego); 
- technoiogie stworzenia sprzyjajqcej atmosfery, ustalenia komunikacji 

w procesie pedagogicznym (kolorowe figury, dwanascie pytan, alitera-
cja nazw, nazwa i gest, zamienmy si? miejscami, dokoncz zdanie); 

- technologia wspolnej, tworczej zabawy (bitwa, obrona, sztafeta, wy-
cieczka, gra z podzialem na role); 

- technologia interaktywnej zabawy (cztery k^ty, hotel, bukiet); 
- technologia refleksu (refleksyjny krqg, refleksyjna tarcza, mini-utwor, 

slowo klucz, gimnastyka, gazeta-ankieta, lancuszek zyczen, dokoncz 
frazy, wyspa, refleksyjny ring). 

Wariant drugi. Podczas studiowania humanistycznych dyscyplin wykla-
dowcy wyst?puj^ jako organizatorzy sprzyjaj^cego srodowiska naukowego 
dla rozwoju subiektywizmu, ktory daje studentom mozliwosc: 

- uczestniczenia w prognozowaniu i wyborze tresci nauczania, tym sa-
mym, sprzyjaj^c sprecyzowaniu celu, zgl?bienia kazdego tematu i calego 
kursu; 

- prezentowania swoich socjalno-pedagogicznych wartosci, wl^czaj^c si? 
w roznorodne rodzaje pracy z analizy porownawczej, kontrastu i oceniania 
roznorodnych zjawisk pedagogicznych; w prezentacji tej zachodzi sprecy-
zowanie i korygowanie wartosci wytycznych przyszlych specjalistow; 

- oceniania materialu kursu, jego wartosc praktyczn^ i stopien swojej 
poznawczo-tworczej aktywnosci podczas jego studiowania (S. E. Haj-
dukiewicz - Republika Bialorus). 

Wariant trzeci. Wpojenie koncepcji osobistego rozwoju i opracowanie na 
jej podstawie zadan i cwiczen stymuluj^cych rozwoj tworczy studentow 
(M. K. Stasiak, Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi). 
W celu rozwoju tworczego studentow wykorzystuje si? kompleks przedmio-
tow szkoleniowych: filozofia, logika, psychologia, dzialania tworcze, etyka 
praktyczna, stworzenie wlasnego projektu, joga. Programy tych przedmio-
t6w, oprocz przekazywania wiedzy w tradycyjnym tego slowa znaczeniu, 
posiadajg. tresci, ktore przewiduj^ rozwoj indywidualnych talentow studentow. 
Modemizowane tresci wszystkich nauczanych przedmiotow ukierunkowano na: 

1. doskonalenie umiej?tnosci lamania wewn?trznych barier; 
2. tworcze podejscie do rozwi^zania problemow poznawczych; 
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3. rozwoj indywidualnych predyspozycji do dziaian; 
4. tworzenie nowosci w sferze swojej profesjonalnej dzialalnosci. 
W tresci studiowanych przedmiotow zaznaczone akcenty s^ zmieszane 

z tradycyjn^ encyklopedyczn^ informacj^ о otaczaj^cym swiecie i dzialaniem 
na aspekt praktycznej informacji zrozumienia zastosowan poj?c naukowych. 
Wszystkie nauczane przedmioty w koncowym podsumowaniu daj^ wielokie-
runkow^ wiedz? i umiej?tnosci, ktore konieczne s^ przy tworzeniu wlasnego 
projektu (projektowanie produktu). 

Projektowanie produktu sklada si? z kilku powi^zanych ze sob^ etapow. 
- okreslenie problemu; 
- rozwi^zanie problemu, tzn. opisanie oczekiwanej sytuacji - formowa-

nie obrazu przyszlosci; 
- ocena posiadanych srodkow i niedostatkow; 
- projektowanie dziaian, ktore doprowadz^ do praktycznej realizacji idei; 
- wartosc otrzymanych efektow drog^ porownawczq. realizowanego pro-

jektu; 
- konserwacja projektu, tzn. polepszenie idei poprzez projektowanie zja-

wisk zaostrzajqcych projekt; 
- powtorna ocena otrzymanych rezultatow i nowy projekt udoskonalenia 

produktu. 
Przedmiot „stworzenie wlasnego projektu" ukierunkowany jest na: 
1. tworcze rozwi^zywac problemow w osobistym i profesjonalnym zna-

czeniu poprzez praktyczne uzycie zdobytych umiej?tnosci; 
2. przygotowanie przyszlego miejsca pracy po zakonczeniu szkoly wy-

zszej; 
3. wykorzystanie nowosci w celu rozszerzenia zakresu swojej autonomii. 
Wariant czwarty. Metodyka wykorzystania aktywnych technologii i metod 

nauczania pedagogiki w wyzszych szkolach pedagogicznych (S. A. Pujman, 
W. W. Czeczot, Bialoruski Uniwersytet Panstwowy). Metodyka uwzgl?dnia okre-
slony stopien samodzielnej naukowo-poznawczej dzialalnosci studentow: repro-
duktywny, problemowy, tworczy i badawczy. W zwiqzku z tymi stopniami 
proponowane sq. odnosne technologie i metody. 
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Stopien naukowo-badawczej 
dziatalnosci studentow Technoiogie i metody 

Reproduktywny Testy pedagogiczne - kr6tkie, jednakowe dla 
wszystkich studentbw, celem ujawnienia okresionej 
pedagogicznej wiedzy. 
Pedagogiczne afoiyzmy - krotkie, wymowne 
sentencje, ktore w skrbconej formie zawieraj^ mysl 
о wyksztafceniu, nauczaniu i wychowaniu. 

Problemowy Problematyczne pytania, zadania i sytuacje 
- naukowo-poznawcze trudnosci, powstajqce 
u studentow w procesie nauczania. 
Uczone debaty - dyskusja, wymiana poglqdbw 
w procesie studiowania zjawisk pedagogicznych. 
Etiudy pedagogiczne - niewielkie, zakonczone, 
artystyczne dzieta, publicystyczne i naukowo-
-populame wydawnictwa, wyratajace osobiste 
podejscie studenta do zjawisk pedagogicznych, 
faktow i procesow. 

Tworczy Eseje - etiudy proza, przedstawiajq.ee og6ine lub 
wst^pne osady о zjawiskach pedagogicznych, 
wyra±ane w dowolnej formie. 
Naukowo-poznawcze zabawy - metody formowania 
u studentdw zainteresowania zjawiskami 
pedagogicznymi. 
Krzyz6wki naukowe - zadania naukowe, dajace 
mozliwoSc studentowi samodzielnie oceni6 stopien 
swojego intelektualnego rozwoju w historii i teorii 
pedagogiki. 
Pedagogiczne kolaie - sposoby stworzenia nowych 
dziet sztuki i ilustracji na podstawie wykorzystania 
starych ksiqiek, pism, mySli, reklam itd. 
Inscenizacje pedagogiczne - przerbbka dzieta 
literackiego dla teatru. 

Badawczy Projekt ksztatcqcy - technologia nauczania, 
przewidujaca stworzenie przez student6w 
intelektualnego projektu (dokumentu) о okreslonym 
problemie (temacie). 
Pedagogiczny mini-projekt - stworzenie przez 
studentdw intelektualnego produktu (dokumentu), 
niewielkiego w obĵ toSci i tresci, w kr6tkim okresie 
czasu. 
Praca z pomocnicza literature pedagogiczny-
metoda pracy przewidujaca samoksztatcenie 
studenta w dziedzinie pedagogiki z wykorzystaniem 
encyklopedii, poradnik6w, stownik6w, wideozapisu, 
Intemetu. 
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