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1. Punkt wyjścia, cel, metodologia
Cel:
Głównym celem tego modułu jest zwiększenie możliwości rozpoznawania pobudek, które
pchają nas do działania, pozwalają odkrywać zainteresowanie zadaniem i rozwijać
indywidualną motywację. Chodzi tutaj zarówno o samomotywację jako umiejętność
społeczną jak i motywację innych (kolegów, uczniów, praktykantów).
Ludzie uzyskują motywację w kontekście umiejętności społecznych poprzez działanie.
Dotyczy to również procesu uczenia się. Edukacja zawodowa musi stworzyć ku temu
warunki i pobudzać uczniów (praktykantów) do umotywowanego działania.
Motywacja promuje inicjatywę i jest warunkiem koniecznym efektywności i jakości
wykonywania funkcji zawodowych. Jednocześnie przenikają one procesy interakcji
społecznej i są w stanie zaktywizować inne osoby lub grupy osób. Zachowanie motywacyjne
obejmuje wiele umiejętności społecznych i promuje ich rozwój. Kadra nauczycielska w
edukacji zawodowej musi zatem rozpoznać, zrozumieć oraz celowo przyczyniać się do
rozwoju motywacji wśród uczniów (praktykantów).
Ten wymóg jest przedmiotem zainteresowania szkolenia pracowników prowadzonego w
ramach projektu Soco-Vet na Słowacji. Program nauczania szkolenia pracowników składa
się z części teoretycznej i praktycznej.
Podstawy teoretyczne obejmują różne modele motywacji. Uczestnicy kursu zapoznają się z
pojęciem motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. Są zachęcani do wspierania rozwoju
motywacji wśród uczniów (praktykantów).
Ważne efekty motywowania uczniów widoczne są od początku w zwiększeniu dynamiki
grupy, którą to nauczyciel musi wykorzystać stosując odpowiedni styl zarządzania. Takie
problemy składają się na treść szkolenia pracowników.
W części praktycznej nauczyciele zapoznają się z różnymi metodami zwiększania motywacji
uczniów (praktykantów). Główny nacisk położono na odgrywanie ról i ćwiczenia praktyczne.

2. Motywacja
Definicja
Motywacja to zbiór pobudek, które mają wpływ na działanie i aktywizują, kierują i regulują
indywidualnym zachowaniem.
Motywacja (łacińskie motus –ruch) określa w naukach humanistycznych i antropologii
społecznej stan organizmu, który ma wpływ na kierunek zachowania i wzmacnia aktualne
zachowania. Poprzez ukierunkowanie zachowania rozumiemy w szczególności
skoncentrowanie się na celach. Wzmacnianie oznacza psychologiczne siły, które napędzają
zachowanie. Synonimem motywacji jest „tendencja (ochota) do danego zachowania”.
W zasadzie można rozróżnić dwie koncepcje motywacji. Są to modele treści i modele
procesu.
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3. Motywacja z perspektywy teorii człowieka i
zainteresowania przedmiotem
Ważne jest odkrycie zainteresowania zadaniem i dzięki temu rozwijanie indywidualnej
motywacji.
Etapy podtrzymywania zainteresowania:
• Zainteresowanie, które określane jest jako proces emocjonalny, prowadzi do
skierowania uwagi na dany obiekt.
• Z danym obiektem mogą wiązać się skojarzenia z wcześniejszymi obiektami, które, z
kolei mogą zwiększyć lub zmniejszyć zainteresowanie. Mogą to być obiekty nowe, które
wywołują zainteresowanie.
• Stopień wydajności uczenia się jest określony przez wytrwałość (czas spędzony na
zadaniu).
• Procesy poznawcze, takie jak wytrwałość prowadzą do coraz większego pogłębiania
integracji w koncepcji siebie.
Dogłębność nauki określana jest przez:
• wytrwałość, tzn. czas trwania i intensywność uwagi poświęconej materiałowi,
• strategię uczenia się lub orientację uczenia się.
Na przykład, inaczej czyta się tekst, jeżeli jesteśmy zainteresowani jego tematem. Uczeń
nabędzie strategie, aby korzystać z materiałów dogłębnie. W końcu, wypracowane strategie
będą prowadziły do nabycia wyrafinowanej wiedzy. Im dogłębniejsza wiedza, tym łatwiej
opanować materiał.
• Strategie metakognitywne, które wynikają z nabytych doświadczeń.
Im bardziej przedmiot jest nam znany, tym szybciej zautomatyzujemy proces uczenia się.
Wynikiem tego jest zwiększenie wolnych możliwości dla nowych obszarów.
• Maksimum możliwości jest skierowane na przedmiot, a czynniki odciągające uwagę są
odrzucane. Możemy wtedy mówić o intensywnym przetwarzaniu.
Zakłada się, że dla opanowania większości zadań najlepsza jest średnia aktywizacja.
Z punktu widzenia psychologii edukacyjnej najważniejsze jest zainteresowanie stworzone
przez środowisko, w jakim człowiek się uczy, ponieważ może być zmienione i mamy na nie
wpływ.
Czynniki, które można regulować w szkole lub kolegium to:
• stworzenie pozytywnej atmosfery,
• ułożenie treści nauczania,
• dostarczenie specjalistycznej wiedzy i wskazanie na jej praktyczne zastosowanie,
• określenie procedury rozwiązywania problemów,
• interakcja promująca umiejętności itp.

3.1. Umiejętności społeczne uczniów i nauczycieli
Zgłaszając się na szkolenie lub składając podanie o przyjęcie do pracy, obecnie ważne jest
wykazanie się umiejętnościami społecznymi. Dzieje się tak dlatego, że większość
zawodów na rynku pracy związana jest z sektorem usług. Zjawisko usług i wzmożonego
kontaktu z klientem sprawiają, że umiejętności społeczne są kwestią przetrwania dla
pracownika i firmy.
Aby przygotować przyszłe pokolenia do podjęcia wyzwań gwałtownie zmieniającego się
świata, konieczny jest rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Praca
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nauczyciela i umiejętności pracy pod presją czasu są ciągle w sferze zainteresowania.
Chociaż większość krytyki jest nieuzasadniona, zasadnicze pytanie brzmi: czy nauczyciele
rzeczywiście mają wystarczające kwalifikacje do wykonywania swojego zawodu?
Z kwestii umiejętności nauczyciela wynika jeszcze problem, w jaki sposób mogą być
uczone lub promowane odpowiednie umiejętności.
Ponieważ uczenie w dużym stopniu składa się z interakcji społecznej, umiejętności
społeczne nauczyciela stanowią podstawowe, nieodzowne kompetencje potrzebne zarówno
dla zachowania jakości nauczania jak i sprostania codziennym obowiązkom nauczyciela.
Chociaż w rezultacie, promowanie tych umiejętności społecznych jest jednym z głównych
zadań szkolenia zawodowego, kursy i szkolenia, których celem jest budowanie postaw
społecznych nadal są mało widoczne w szkoleniu nauczycieli akademickich.

3.1.1. Czym dokładnie jest kompetencja społeczna?
Nie ma standardowej definicji pojęć kompetencja społeczna czy pewność siebie,
ponieważ wiele aspektów odgrywa dużą rolę w kompetencji społecznej.
Społeczne wzorce zachowań obejmują:
• odmawianie
• reagowanie na krytykę
• zmiany w złym zachowaniu
• wyrażanie dezaprobaty
• przepraszanie
• przyznawanie się do własnych słabości
• kończenie niechcianych znajomości
• akceptowanie komplementów
• reagowanie na propozycję poznania
• rozpoczynanie rozmowy
• nawiązywanie potrzebnych kontaktów
• proszenie o przysługę
• prawienie komplementów
• okazywanie uczuć

3.2. Lista najważniejszych umiejętności społecznych
• zdolności organizacyjne
• poczucie odpowiedzialności
• umiejętność pracy w zespole
• elastyczność
• umiejętność pracy w stresie
• umiejętność komunikowania się
• determinacja
• asertywność
• samoświadomość i wiele innych
Każdy nauczyciel powinien mieć świadomość umiejętności społecznych, powinien je
rozumieć i być w stanie wykorzystywać, zarówno na lekcji jak i w praktyce.
Wyjaśnienia, ćwiczenia i szkolenie odgrywa w tym ważną rolę. Chodzi tutaj o włożenie
wysiłku w wywieraniu wpływu na uczniów (praktykantów) i odchodzeniu od spontanicznego
przenoszenia postaw społecznych.
Ważne jest postrzeganie umiejętności społecznych w połączeniu z umiejętnościami
specjalistycznymi, metodycznymi i związanymi z uczeniem się. Naturalne jest, że będą one
W centrum zainteresowania, ale powinniśmy zawsze pamiętać o umiejętnościach
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dodatkowych (wymiary umiejętności). Oczywistym jest, że nie wszystko zostanie
uwzględnione w każdej sytuacji.
Żaden nauczyciel nie posiada wszystkich pożądanych cech i wszystkich umiejętności
społecznych. Gdyby tak było, miałby zdolności ponadludzkie.
Dla uczniów ważne jest, aby nauczyciel postępował uczciwie z każdym. Również humor i
uśmiech powinny być obecne na lekcji. Ważne jest, aby nauczyciel był konsekwentny i
potrafił zaznaczyć swój autorytet. Jeżeli nie wykaże się tymi cechami, uczniowie zaczną
określać przebieg zajęć. Inne cechy, jakie powinien posiadać nauczyciel to: kreatywność,
sprawiedliwość, uprzejmość, cierpliwość, umiejętności wychowawcze, motywowanie
(zarówno siebie jak i uczniów), bliska relacja z dziećmi, wiarygodność, szacunek, chęć
pomocy, umiarkowany temperament, satysfakcja.
Pielęgnowanie motywacji uczniów jest bardzo trudnym zadaniem edukacyjnym.

3.3. Nauczyciel musi potrafić motywować uczniów
3.3.1. Motywacja pracowników: najważniejsza jest własna motywacja
Podtrzymywanie motywacji uczniów (praktykantów) jest bardzo trudnym zadaniem
edukacyjnym i psychologicznym.
Warunkami koniecznymi są:
• Dana osoba może zmotywować siebie i innych jeżeli jest przekonana co do swojego zdania
isama wykazuje wystarczająco dużo zaraźliwego entuzjazmu, jako że niemożliwe jest
zapalenie kogoś bez iskry.
• Wiarygodność ułatwia motywowanie. Przełożony nie może sztucznie sfałszować swojej
wiarygodności. Musi wierzyć w to, co mówi. Musi również wierzyć w umiejętności swojej
kadry.
Zawsze można na nowo wpłynąć na nastawienie do ludzi i zadań w pracy. Osoba, która z
natury jest nieufna i wierzy, że wszyscy inni są leniwi i niewarci zaufania z trudnością
zainspiruje innych. Co więcej, nie da im na tyle wolności i odpowiedzialności, aby mogły
zrealizować zadanie w projekcie. To tylko działa, jeśli jesteśmy otwarci wobec naszych
współpracowników i zakładamy, że dadzą z siebie wszystko.
Zadaj sobie pytania:
• Co myślisz o osobach, z którymi będziesz współpracował w projekcie? Jak wysoka jest
Twoja ocena?
• Jak bardzo jesteś otwarty na pomysły innych? Jak reagujesz na dobre pomysły i na
pomysły ekstrawaganckie?
• W jakim stopniu potrafisz docenić osiągnięcia innych? Jak byś sobie poradził, jeżeli dana
osoba byłaby „lepsza” od Ciebie?
• Jak wysokie są Twoje standardy, jak dalekie są Twoje oczekiwania w stosunku do innych?
Jak bardzo realistyczne są Twoje oczekiwania?
Jeśli stwierdzisz, że masz trudności z otwartością na innych możesz nad tym popracować:
Na początku powinieneś rozwinąć pozytywne nastawienie w stosunku do Twoich
współpracowników. Wytycz sobie konkretne cele. Jakie nastawienie chciałbyś zmienić?
Ciągle sprawdzaj swoje własne nastawienie. Proś swoich współpracowników o komentarze
(sam fakt jest już olbrzymim krokiem ku otwartości). Obiektywnie zapytaj, co możesz
wykonać lepiej i czy lub w jaki sposób nie udało Ci się zainspirować lub zachęcić innych.
Podziękuj wszystkim za uwagi i pokaż, że traktujesz je poważnie.
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3.4. Strategie uczenia się mogą być podzielone na bezpośrednie i
pośrednie
3.4.1. Strategie bezpośrednie
Praca ogólna, strategie organizacyjne i praktyczne
Poza lekcją
⇒ wytycz sobie osiągalne cele nauczania
⇒ przygotuj się do pracy (np. krótko się zrelaksuj)
⇒ podziel równomiernie czas na pracę i czas wolny
⇒ spróbuj znaleźć native speakerów i autentyczny materiał do ćwiczeń (turyści, filmy...)
⇒ stale przypominaj sobie, co robi się podczas uczenia.
W trakcie lekcji

⇒ sprowokuj nauczyciela do pomocy (poprzez bezpośrednie zwracanie się, używanie mowy
ciała)
⇒ mów tak dużo jak to możliwe, ośmiel się powiedzieć coś, co nie zostało wcześniej
nauczone.
Strategie do motywacji samego siebie:
⇒ skojarz język docelowy z miłymi sytuacjami i emocjami (np. przyjaźń, muzyka, literatura,
kino)
⇒ nagradzaj się (w myślach, w rzeczywistości),
⇒ pracuj razem z innymi uczniami i wymieniaj uwagi na temat procesu uczenia się (sukcesy,
niepokoje, problemy),
⇒ bądź świadomy, że są ograniczenia w płynnym i spójnym wyrażaniu się w języku obcym i
zaakceptuj niższy poziom niż w języku ojczystym,
⇒ przyjmij, że błędy są naturalną częścią procesu uczenia się i mogą przynosić korzyści.

3.4.2. Strategie bezpośrednie
Strategie na zrozumienie
⇒ Inteligentne odgadywanie
⇒ Skupianie uwagi na otrzymywanej informacji, tzn. skierowanie uwagi na pewne zjawiska.
⇒ Analiza otrzymywanej informacji i sprawdzanie własnych hipotez o języku docelowym na
jej podstawie.
Strategie produkcji
⇒ Sprawdzanie hipotez o języku docelowym przez tworzenie własnej wypowiedzi;
uwzględnianie komentarzy nauczyciela lub native speakera (np. przyjmowanie do
wiadomości i wprowadzanie korekt).
⇒ Wykorzystanie informacji pochodzącej od nauczyciela lub native speakera do tworzenia
własnej wypowiedzi (wykorzystanie usłyszanych wyrażeń).
⇒ Wykorzystanie i zastosowanie strategii komunikacyjnych (zmiana na język ojczysty w
przypadku nieznanych wyrażeń, parafrazowanie, tworzenie nowych wyrazów, podejmowanie
ryzyka użycia nowych struktur, użycie mowy ciała w określony sposób, bezpośrednie pytanie
o pomoc,...)
Strategie dla lepszego zapamiętywania
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⇒ Podejmowanie decyzji czy i jak notować nowe wyrażenia lub struktury (np. tworzenie
(elektronicznych) plików, luźnych kartek z wyrażeniami i idiomami i/lub przykładowymi
zdaniami, tworzenie list)
⇒ Natychmiastowe lub późniejsze notowanie języka usłyszanego lub przeczytanego i
uznanego za ważny np. przykładowe zdania zawierające struktury gramatyczne, które trudno
opanować, słownictwo, które chcemy zapamiętać)
⇒ Tworzenie skojarzeń dźwiękowych (łączenie wyrazów, które tak samo brzmią w języku
ojczystym lub innym znanym języku jak i docelowym, wizualizacja)
⇒ Uczenie się z wykorzystaniem wszystkich zmysłów (np. tworzenie wizerunków, dotykanie
przedmiotów)
⇒ Wyobrażenie sobie sytuacji, w których mogą być wykorzystane nowe wyrażenia lub
struktury

4. – Próby praktyczne – na przykładzie Kolegium
Handlowego PtUj
Im więcej samodzielnej pracy oczekujemy od uczniów w oparciu o zakładane cele, tym
bardziej nauczyciel lub trener musi inspirować siebie i uczniów. Wymaga to
specjalistycznych, metodycznych i społecznych umiejętności. Jedynie przy zgraniu tych
wszystkich wymiarów umiejętności, nauczanie staje się efektywne. Każdy z tych wymiarów
jest częścią całości. Są ważne w izolacji jak i w relacji z innymi.
Każdy nauczyciel jest jednocześnie ekspertem w nauczanym przedmiocie. Zakłada się
zatem jego specjalistyczne kompetencje. Umiejętności metodyczne nauczyciela mogą
otworzyć umysły uczniów na przekazywane treści i umożliwić samodzielne uczenie się.
Metody nauczania odgrywają tutaj znaczącą rolę. Na pierwszym planie mamy szereg metod,
które inicjują uczenie się. Prezentacje, w których bierze udział tylko nauczyciel muszą
pozostać w tle. Szczególnie ważna jest komunikacja pomiędzy nauczycielem i uczniami jak i
pomiędzy nauczycielami. Przede wszystkim, za pomocą komunikowania się może
motywować, wzbudzać zaufanie i wzbudzić przyjemność uczenia się.
Wysiłki nauczyciela w motywowaniu uczniów muszą być mierzone uzyskanymi wynikami.
Należy zadać sobie następujące pytania:
• Czy zostały osiągnięte wytyczone cele?
• Czy uczniowie (praktykanci) uświadomili sobie cele, przyswoili je i postępowali tak, aby je
osiągnąć?
• Czy uczniowie rozwinęli strategie uczenia?
• Czy dominowała nauka samodzielna?
• Czy uczniowie byli nieustannie zachęcani do refleksji?
• Czy uczniowie czerpali przyjemność z uczenia się?
• Czy uczniowie mogą bez problemu wypowiadać się na temat uzyskanej wiedzy?
Nauczyciel zawsze powinien upewnić się, że zrobił wszystko, aby zmotywować uczniów.
Zabawa z nauczanymi treściami odgrywa dużą rolę w przypadku młodych uczniów. W końcu
każda lekcja stanowi zawsze wyzwanie i głównie kojarzona jest z trudnościami. Tak więc,
nauczyciel zawsze musi być przygotowany do wykorzystania jak największej różnorodności
metod, zaangażowania różnych środków i stwarzania przyjaznego do nauki środowiska.
Powinniśmy wziąć pod uwagę cztery teoretyczne postawy:
• wyrażanie optymizmu i wysokie oczekiwania,
• tworzenie przyjaznego do nauki środowiska,
• wykorzystanie różnorodnych metod,
• utrzymanie i zachęcanie do pozytywnego wizerunku ucznia.
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Nauczyciel powinien stworzyć również oazę, w której dominują godność i sukces i gdzie
może motywować ucznia wykorzystując pomysłowość jak i umiejętności metodyczne.
Na podstawie następujących przykładów zostaną wyjaśnione sposoby motywowania
uczniów (praktykantów) na zajęciach.
Harmonogram i schemat organizacyjny ćwiczeń z rozwoju motywacji
Miejsce: ŠC Ptuj, Kolegium Handlowe
Przedział czasowy: 6 podwójnych lekcji lub 3dni projektowe
Uczestnicy: 3 klasy 12 latków

4.1. Koncepcja treści i celów
Wyjaśnij powód i ważne cele poniższych zajęć lub dni projektowych
Co jest celem?
Nauczyciele i młodzi uczniowie powinni sobie uświadomić swoje umiejętności społeczne i co
mogą w tym przedmiocie zrobić. Warunkiem koniecznym jest zapoznanie się i zrozumienie
umiejętności społecznych po gruntownym przemyśleniu. Powinno to zostać omówione i co
najważniejsze wyćwiczone. Ważne jest, aby ocenili, jak rozwinięte są ich umiejętności
społeczne. W związku z tym uczniowie muszą odkryć, że umiejętności społeczne są
nabywane w trakcie całego życia, w różnych miejscach. Ważnymi postaciami są rodzice,
przyjaciele i nauczyciele. Umiejętności społeczne mają fundamentalne znaczenie
szczególnie przy podejmowaniu pracy zawodowej. Musi to zostać jasno stwierdzone.
Uczniowie muszą umieć opisać w listach motywacyjnych swoje umiejętności specjalistyczne,
ale również wskazać na dotychczas nabyte umiejętności społeczne. W związku z tym,
motywacja wysuwa się na pierwszy plan i staje się głównym punktem procesu. To, co
powinno być osiągnięte to zrozumienie przez uczniów pojęcia „motywacja” i umiejętność jej
opisu. Uczniowie muszą wiedzieć, jaką role odgrywa motywacja. W trakcie procesu główna
uwaga powinna zostać skierowana na życie zawodowe i sferę prywatną.
W końcu, celem jest wyjaśnienie sekwencji prób, skupienie na treści i schemat organizacyjny
szkolenia.

4.2. Przygotowanie gier
Wstęp
Gry muszą umożliwić zrozumienie i wyćwiczenie motywacji. Ich celem jest podkreślenie,
czym jest motywacja i że może być nabyta w różnych obszarach.
Obszary
Obszary, w których powinnyśmy zachowywać się w motywujący sposób powinny być
zebrane i wizualizowane. Po tym etapie następuje nabycie i wykorzystaniem umiejętności
społecznych. Motywacja ma być opisana jako proces. Dla uczestników ważna jest
rozgrzewka dla podniesienia zainteresowania. Uczniowie muszą zastanowić się nad
subiektywnym znaczeniem umiejętności społecznych. To samo dotyczy motywacji. Jeżeli
spełnione są te wymogi, wybrana gra jest odpowiednia.

4.3. Tematy ćwiczeń w rozwoju mobilności
Sytuacja początkowa:
Bo zgłębieniu bogatej literatury zostały wybrane tematy “Drama”, “Sprawdźmy nauczyciela” i
„Pokonaj nauczyciela”

4.3.1. Przeprowadzanie ćwiczenia 1 – Drama
Przedstawione są treści i etapy. Dostępne są wybrane środki. Tworzone są grupy.
(Ćwiczenie pochodzi z zestawu narzędzi dla nauczyciela)
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4.3.1.1. Drama
Naprawdę dramatyczny rodzaj gry dla odkrycia możliwych, autentycznych,
wymyślonych, obecnych, przeszłych i przyszłych wydarzeń.
Warunki gry
1. Ustaw krzesła w okręgu.
2. Nauczyciel opisuje scenę, którą uczniowie muszą odegrać. Przykład odnosi się do
mniejszych grup (np. jak rodzina przyjmuje do wiadomości fakt, że syn stracił pracę:
uczestnikami są ojciec, matka, syn i jego starsza siostra). Scena musi zawierać elementy
konfliktu lub napięcia (syn stracił pracę, ponieważ zawsze się spóźniał, podczas gry ojciec
jest dumny ze swojej punktualności).
3. Opisywana jest scena (na przykład wokół kuchennego stołu), czas wydarzeń (obecnie) i
podana wskazówka (ojciec pyta syna, dlaczego ten jest w tak złym nastroju).
4. Ochotnicy zgłaszają się do poszczególnych ról. Przygotowują scenę (stół, krzesła itp...) i
spontanicznie odgrywają 3-4 minutową scenkę.
5. W trakcie rozwoju wydarzeń widzowie przerywają akcję przez podniesienie ręki. Każdy,
kto podniesie rękę, może zasugerować zmiany. Ktoś sugeruje, że ojciec powinien być
bardziej surowy, tak, aby syn się rozpłakał. Lub matka mówi, że wypowiedzi jej męża są
nieodpowiednie. Myśli, że to nie rozwiąże problemu. Widzowie mogą sugerować zmiany w
tekście lub sami wziąć udział w scence. Następnie muszą kogoś oddelegować. Gra może
również być przerwana przez samych aktorów, jeżeli chcą zapytać widzów o radę lub
poprosić kogoś o przejęcie ich roli.
6. Scena może być “przewinięta” jak nagranie video, a poszczególne sceny odegrane w inny
sposób. Syn na przykład może wykazać się silniejszą wolą. Można na chwilę przenieść się
do przyszłości, kiedy trzeba będzie odegrać konsekwencje podjętych decyzji. I z powrotem,
jeżeli chcielibyśmy wprowadzić jakieś zmiany.
7. W ten sposób można zwrócić uwagę na różne konsekwencje pewnych zachowań.
8. Nauczyciel nie musi czekać do końca. Może natychmiast zwrócić uwagę aktorów i widzów
na pewne treści.
Opcje
• Wykorzystanie na lekcji historii: dla dyskusji o problemach historycznych, rolnik stracił
pracę, ponieważ właściciel farmy nabył nowe maszyny.
• Wykorzystanie na lekcji fizyki, chemii: naukowiec chce przekonać swoich sceptycznie
nastawionych kolegów do nowego odkrycia lub lekarz, który ma zakupić nowy lek, co do
którego nie jest przekonany.
• Wykorzystanie na lekcji języka ojczystego: punktem wyjścia mogą być sceny z wierszy,
powieści, artykułów prasowych.
• Wykorzystanie dla celów biznesowych: kierownik musi podjąć decyzję dotyczącą zdrowia
personelu i bezpieczeństwa w pracy.
• Wykorzystanie na zajęciach przedmiotowych (języki obce, religia, etyka, socjologia,
filozofia): dobry sposób na omówienie takich tematów jak narkotyki, aborcja, przyjaźń,
zdrowie itd...
Cel ćwiczenia
• Za pomocą odgrywania ról, pomysły i informacje zostają ożywione. Uczniowie proszeni są
o refleksję, wywoływane są emocje, a to zostawia trwałe wrażenie na wszystkich
uczestnikach. Z drugiej strony zapamiętane jest wiele szczegółów.
• W ten sposób umożliwia się uczniom rozwijanie ich własnych pomysłów, co prowadzi do
silnej motywacji i współpracy.
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• Jeżeli weźmiemy pod uwagę uczniów, którzy lepiej sobie radzą w kwestiach wizualizacji i
ruchu fizycznego, drama sprawia, że materiał jest bardziej przyswajalny w interesujący
sposób.
Warianty metody
1. Każdy charakter może skonsultować swoje zachowanie z grupą widzów, którzy pomagają
tylko jemu. Scenka może być przerwana w określonych momentach, kiedy “aktorzy” proszą o
radę członków swojej grupy.
2. Drama może być wykorzystana dla ćwiczenia pomysłowości – będzie to podstawowym
celem. Umożliwia ona wnikliwą obserwację jak podejmowane są decyzje, jak rozwiązywanie
są konflikty i jak przewodzi się grupie.
(Źródło: zaadaptowane przez: Paul Ginnis, Učitelj, sam svoj mojster, Rokus, Ljubljana, 2004)

Ewaluacja i transfer
1. Przed ewaluacją gry uzasadnione jest krótka przerwa, tak, aby uczestnicy mogli
zdystansować się do odgrywanych ról.
2. Kiedy siedzą już razem ze swoimi grupami, prowadzący zadaje „aktorom” następujące
pytania dotyczące pierwszego etapu gry:
a. Jak zabrałeś się do wymyślania swojej roli?
b. Czy określenie powodów twojego zachowania w sprzeczce z ojcem sprawiło Ci trudność i
dlaczego?
c. Czy sprawiło Ci trudność utożsamienie się z postacią?
3. Pytania dotyczące drugiego etapu gry:
a. Jak przebiegała sprzeczka?
b. Jakie punkty omówiono, co zakończyło się sukcesem?
c. Co czuli aktorzy?
d. Powinno się zwrócić uwagę na następujące elementy:
- różne definicje i elementy w sposobie myślenia
- postrzeganie cech- przede wszystkim, łatwo jest oceniać po wyglądzie, bez analizy
ukrytego znaczenia
- ograniczenie tolerancji
- powody spóźnień
- transfer konsekwencji do codziennego życia uczestników
4. Czy gra była zabawna?
- Co Ci się najbardziej podobało?
- Czy liczyłeś na inne zakończenie?

4.3.2. Przeprowadzanie ćwiczenia 2 – Sprawdźmy nauczyciela
Przedstawione są treści i etapy.
Dostępne są wybrane środki.
Tworzone są grupy.
(Ćwiczenie pochodzi z zestawu narzędzi dla nauczyciela)
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4.3.2.1. Sprawdźmy nauczyciela
Chociaż ciekawość nie jest pożądaną cechą, pomaga podtrzymać motywację. I
wspaniale jest – i zabawnie – “ugotować” nauczyciela.
Przygotowania
1. Różne fragmenty informacji są umieszczane w klasie z małą ilością (lub bez) tekstu, takie
jak przedmioty, zdjęcia, diagramy, szkice, plakaty lub mapy. Powinno być więcej źródeł
informacji niż par w klasie.
2. Pary przemieszczają się od jednego źródła do drugiego i zapisują pytanie, które
przychodzi im do głowy (oczywiście związane z tematem informacji).
3. Pytania zapisywane są przez każdego ucznia na kartce papieru (takiej, którą wcześniej
przygotował nauczyciel).
4. Pary przemieszczają się dowolnie od jednego źródła do drugiego, tak, aby uniknąć ścisku.
Zatrzymują się tak długo jak to potrzebne. Każda para musi uzgodnić, jakie kluczowe pytania
przychodzi im do głowy w związku z daną informacją. Są one zapisywane.
5. Kiedy mija czas, uczniowie wracają na miejsca i siadają w kręgu. Na podstawie pytań
nauczyciel prowadzi rozmowę na temat każdego źródła informacji. Szuka podstawowych
pytań (komentuje i ocenia wszystkie inne pytania) i na ich podstawie opracowuje zajęcia.
6. Jeden z uczniów zapisuje odpowiedzi a na koniec zajęć nauczyciel rozdaje kopie
podsumowania omawianego tematu.

Warianty (do szczególnego wykorzystania)
• Wykorzystanie na lekcji fizyki: funkcje poszczególnych części obwodu elektrycznego i ich
różne role.
• Wykorzystanie na lekcji biologii: seria zdjęć różnych rodzajów komórek pod mikroskopem
elektronowym.
• Wykorzystanie na lekcji religii: tematy związane z mszą.
• Wykorzystanie na lekcji techniki: sprzęt, maszyny i narzędzia, które znajdują się w
warsztacie.
• Wykorzystanie na lekcji matematyki: cały zakres zadań – pary zadają kluczowe pytania, za
pomocą których mają być rozwiązywane są problemy.
• Wykorzystanie na lekcji geografii: zdjęcia imigrantów z różnych czasów i krajów.
• Wykorzystanie na lekcji historii: zdjęcia z Holocaustu
Cele ćwiczeń
• Ciekawość i zadawanie pytań to podstawowe zadanie kory pierwotnej. Tak więc, uczniowie
powinny być bardzo zmotywowani do wykonania tego zadania.
• Uczniowie dużo lepiej zapamiętują informacje, o które sami zapytali.
• Ci, którzy mają silną potrzebę ruchu mogą przemieszczać się w klasie.
• W końcu, ćwiczenie umożliwia rozwój ważnej umiejętności: formułowania odpowiednich
pytań.
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Opcje
1. Zamiast uczniów, to nauczyciel może zdecydować o tempie i kolejności podchodzenia do
źródeł informacji.
2. Przedmiot (najlepiej duży i kolorowy), na temat którego uczniowie mają zadać pytania,
powinien być umieszczony w widocznym miejscu (mapa starej wsi na lekcji historii, kot
sfotografowany przez akwarium na lekcji środowiska, autentycznych wymiarów fotografia
przywódcy religijnego na lekcji religii). Uczniowie w grupach zapisują co najwyżej dwa, trzy
pytania. Są one zbierane i zapisywane na tablicy. Następnie rozdawane są uczniom pytania,
tak, aby mogli ustalić fakty i zebrać informacje na dany temat (mogą wybrać pytanie, które
szczególnie ich zainteresuje) lub nauczyciel odpowiada na nie.
(Źródło:zaadaptowane przez: Paul Ginnis, Ucitelj, sam svoj mojster, Rokus, Ljubljana, 2004)
Ewaluacja i transfer
1. Każde spotkanie jest stale oceniane przez uczestników. W trakcie przerw, podczas
jedzenia lub cichych rozmów w grupach, słyszy się stale takie komentarze:
• Ten warsztat był wspaniały!
• Nie miałem pojęcia, o co chodzi.
• Więcej tego na obiad a złożę skargę!
• Dlaczego nigdy nie zaczynamy na czas?
• Musimy jeszcze raz zapytać, kiedy tak naprawdę odjeżdża autobus...
2. Nauczyciel staje przed zadaniem ukierunkowania wyrażanych ciszej lub głośniej
komentarzy w stronę bardziej konstruktywnego i otwartego procesu. “Ewaluacja” – ten wyraz
może być utożsamiany z groźbą, ponieważ otwiera wrota do oceny i do negatywnej krytyki.
Być może dlatego nie przywiązuje się tak wiele uwagi do ewaluacji, jak powinno.
3. Chociaż granice są płynne, można rozróżnić cztery aspekty ewaluacji. Dobrze jest
zastanowić się, jak i kiedy chcielibyśmy je ze sobą połączyć.
• Ewaluacja główna – ciągły komentarz
• Ocena etapowa – przerwa
• Ewaluacja końcowa – co zrobiłbyś w takiej sytuacji?
• Transfer – uczniom się to podoba i motywuje

4.3.3. Przeprowadzanie ćwiczenia 2 – Pokonaj nauczyciela
Przedstawione są treści i etapy.
Dostępne są wybrane środki.
Tworzone są grupy.
(Ćwiczenie pochodzi z zestawu narzędzi dla nauczyciela)
4.3.3.1. Pokonaj nauczyciela … i spełniają się marzenia
Przygotowania
1. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że opisze procedurę, odczyta tekst, zapisze parę zdań na
tablicy, przedstawi kilka ćwiczeń, rozwiąże równanie, narysuje tabelę – i najprawdopodobniej
popełni kilka błędów.
2. Każdy uczeń ma znaleźć jak najwięcej błędów popełnionych przez nauczyciela i je
zapisać.
3. Kiedy nauczyciel skończy, uczniowie łączą się w pary, porównują swoje listy i tworzą listę
zbiorczą.
4. Każda para ma wybrać jeden błąd. Nauczyciel wyjaśnia wszystkie wątpliwości.
5. Na koniec uczniowie zapisują wszystkie poprawki.
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Warianty (do szczególnego wykorzystania)
• Wykorzystanie na lekcji języka obcego: Podczas lekcji nauczyciel czyta na głos krótki tekst,
akapit lub pokazuje nagranie video. Popełnia błędy w wymowie, literowaniu, użyciu czasów
itp..
• Wykorzystanie w ćwiczeniu wyrażeń specjalistycznych: przedmiotach ścisłych, technologii i
sztuce, matematyce i technologii informacyjnej, geografii, sporcie...uczniowie muszą określić
kiedy nauczyciel powinien użyć specjalistycznego określenia, ale tego nie zrobił.
• Wykorzystanie na lekcji środowiska: nauczyciel pokazuje wyraźnie niedbałą postawę
wobec zdrowia i bezpieczeństwa.
• Wykorzystanie na przedmiotach z podstawy programowej (język ojczysty, historia, religia,
sztuka): nauczyciel odgrywa określoną rolę (np. postać z literatury, osobowość historyczną...
W trakcie odgrywania roli nauczyciel może odpowiadać na pytania uczniów.
Cel ćwiczenia
• Wymaga poświęcenia uwagi od ucznia i zmusza go do myślenia.
• Potwierdza zrozumienie, ponieważ uczeń musi cały czas porównywać wiedzę z tym, co
mówi nauczyciel.
• To, że uczniowie muszą pokonać nauczyciela jest tak rzadkie, że motywuje to zarówno
uczniów jak i nauczycieli.
• Może prowadzić do życzliwej relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem.
Opcje
1. Na początku uczniowie pracują w parach, potem tworzą grupy czteroosobowe. W trakcie
rozmowy opracowują wspólną listę.
2. Uczniowie mogą zwracać uwagę na błędy nauczyciela w sposób ciągły za pomocą kartek
lub kciuków.
3. Uczniowie mogą również pokonać nauczyciela w inny sposób, np. jakie zadanie szybciej
wykonają: przeprowadzenie doświadczenia, rozwiązanie równania, zapisanie wzoru,
napisanie odpowiedzi, przetłumaczenie akapitu, zacytowanie tekstu.
4. Na początku lekcji uczniowie sami w krótkim czasie powinni zebrać informacje na dany
temat, następnie w parach zebrać pytania, które poszerzą ich wiedzę. Pytania są zadawane
nauczycielowi. Za każdą poprawną odpowiedź nauczyciel zdobywa jeden punkt, za
odpowiedź niepoprawną punkt przyznawany jest klasie.
(Źródło: zaadaptowane przez: Paul Ginnis, Ucitelj, sam svoj mojster, Rokus, Ljubljana, 2004)
Ewaluacja i transfer
1. Po tym ćwiczeniu uczniowie byli w szczególnie dobrym nastroju i zmotywowani.
Natychmiast wypełnili ankiety, byli nastawieni entuzjastycznie i wyrażali chęć powtórzenia
ćwiczenia w najbliższym czasie (na następnych zajęciach, jeżeli to możliwe).
2. W tym ćwiczeniu zostały uwzględnione trzy obszary zachowań społecznych:
Umiejętność pracy w zespole: uczniowie szczególnie dobrze ocenili się za wprowadzane
własnych rozwiązań. Młodzież miała trudności w pomaganiu innym i przyjmowaniu pomocy.
• Mam pomysł na rozwiązanie zadania.
• Proszę moich kolegów o pomoc w rozwiązaniu zadania.
Umiejętność radzenia sobie z konfliktem
• Przedstawiłem swoje pomysły, ale mnie nie słuchali.
• Czy uwzględniłeś krytykę innych podczas rozwiązywania problemu?
Własne krytyczne umiejętności również są wysoko oceniane przez uczniów.
• Jak to możliwe, że tego nie widziałem?
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4.4. Pierwsze wywiady z uczniami / praktykantami
Końcowa ewaluacja również pomaga połączyć poszczególne elementy programu.
Kombinacja różnych metod ewaluacji umożliwia każdemu spojrzenie na ćwiczenia z różnych
perspektyw. Jeżeli kwestionariusz ewaluacyjny rozesłany jest kilka tygodni po zakończeniu
spotkań projektowych, utracony element spontaniczności i bezpośredniości
przeprowadzonego dialogu. Oprócz tego, rozsądne jest dla zespołu prowadzącego
przeprowadzenie swojej własnej ewaluacji „na gorąco”, aby podzielić się pierwszymi
wrażeniami.
Najbardziej popularne metody to:
“Drama – mogłeś pracować z ludźmi, z którymi wcześniej nie pracowałeś.”
“Gry, ponieważ umożliwiały pracę z innymi.”
“Drama była wspaniała, ponieważ mogłeś się aktywnie zaangażować.”
Inne przykłady:
“Konkurowanie z nauczycielem, ponieważ odkryłem po raz pierwszy moje umiejętności.”
“Podobało mi się całe współzawodnictwo z nauczycielem, ponieważ fajnie było z nim
konkurować.”
Najmniej popularne to:
“Całe to gadanie na początku, powinniśmy więcej ćwiczyć.”
“Wyjaśnianie na początku, było zbyt nudne.”
“Na początku to tak naprawdę nie wiedziałem, czego nauczyciel od nas chce.”
Kilka negatywnych komentarzy dotyczyło prac pisemnych. Stanowiły one problem,
szczególnie dla słabszych uczniów.
Ocena poszczególnych jednostek:
Drama
nie podobało mi się / trochę mi się podobało / podobało mi się / razem
4 4 28 36
Sprawdźmy nauczyciela
nie podobało mi się / trochę mi się podobało / podobało mi się / razem
0 1 35 36
Pokonaj nauczyciela
nie podobało mi się / trochę mi się podobało / podobało mi się / razem
0 0 36 36

Jasne jest, że gra “Pokonaj nauczyciela” spotkała się z dobrym przyjęciem wśród młodych
ludzi. Jednym wyjaśnieniem jest kombinacja pracy zespołowej, gdzie sprawdzana była
umiejętność pracy w zespole, razem z zabawą przydzielonego zadania. Tylko 80% podobała
się drama, w której zadania były skierowane bardziej na wyobraźnię uczniów; 10%
stwierdziło, że gra im się nie podobała. Pozytywną cechą była możliwość pracy w grupie i
wspólne przedyskutowanie rozwiązań.
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5. Pierwsze wywiady z uczniami (praktykantami)
5.1. Kwestionariusz ewaluacyjny dla uczniów
Kwestionariusz: ocena motywacji
1. Ile ogólnie zabawy przyniosła praca?
• dużo
• dosyć dużo
• żadnej
• niezbyt dużo
• wogóle
2. Czy wyjaśnienia ustne, instrukcje i pomocnicze wskazówki były łatwe do zrozumienia?
• tak, łatwe
• nie, trudne, ponieważ _____________________________________________
3. Czy instrukcje pisemne były łatwe do zrozumienia?
• łatwe
• trudne, ponieważ _____________________________________________
4. Czy miałeś trudności z zadaniami?
• tak, z ___________________________________________________
• nie
5. Jak podobały Ci się ćwiczenia?
 Podobały mi się
 Częściowo mi się podobały
Powód___________________________________________________________
6. jak bardzo podobały Ci się poszczególne ćwiczenia?
6a: Drama
• Podobała mi się
• Podobały mi się niektóre części
• Nie podobała mi się
Powód ___________________________________________________________
6b: Sprawdźmy nauczyciela
• Podobało mi się
• Podobały mi się niektóre części
• Nie podobało mi się
Powód ___________________________________________________________
6c: Pokonaj nauczyciela
• Podobało mi się
• Podobały mi się niektóre części
• Nie podobało mi się
Powód ___________________________________________________________
7. Jak dobrze poradziłeś sobie z samooceną własnej motywacji po zakończeniu ćwiczeń?
Czy łatwo było się samemu zmotywować?
7a: Drama
• łatwo
• trudno, ponieważ _____________________________________________
7b: Sprawdźmy nauczyciela
• łatwo
• trudno, ponieważ _____________________________________________
7c: Pokonaj nauczyciela
• łatwo
• trudno, ponieważ _____________________________________________
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8. Czy ćwiczenia uświadomiły Ci Twoja motywację?
• tak
• nie
9. Czy nauczyłeś się czegoś nowego o sobie i swojej motywacji?
• tak
• nie
10. Czy wykorzystasz informacje z osobistego profilu dotyczące motywacji do aplikacji (np.
zapisy na szkolenie)?
• tak
• nie
11. Co Ci się najbardziej podobało w grach? Dlaczego?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
12. Co Ci się najmniej podobało? Dlaczego?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
13. Czy poleciłbyś wykorzystanie tych ćwiczeń w pracy z młodymi ludźmi?
• tak
• nie
14. Jaką ocenę w skali 1-5 dałbyś poszczególnym zabawom?
•1
•2
•3
•4
•5
15. Czy zapomnieliśmy o czymś ważnym? Czy jest jeszcze coś, o czym chciałbyś napisać?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
16. Klika informacji o Tobie:
16a: Czy jesteś
• mężczyzną?
• kobietą?
16b: Ile masz lat?
Mam ________ lat.
16c: W jakiej szkole się uczysz?
Klasa ______
Dziękujemy za współpracę.
(źródło: Ginnis, Paul: Učitelj - sam svoj mojster/ Paul Ginnis. –Ljubljana: Rokus, 2004,
Original:
Ginnis, Paul: The Teacher’s Toolkit, Crown House Publishing Ltd, 2002)
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6. Kwestionariusz ewaluacyjny dla nauczycieli i trenerów

6.1. Przyjazne środowisko szkolne jako czynnik motywujący
Oceń własne cechy, które maja wpływ na atmosferę na zajęciach.
(Klucz: 5 jest oceną najwyższą, 1 najniższą)
a. Nauczyciel, który sprzyja przyjaznemu środowisku do nauki i w ten sposób
wewnętrznej motywacji uczniów:
zna potrzeby każdego ucznia 1 2 3 4 5
jest zainteresowany rozwojem ucznia 1 2 3 4 5
jest konsekwentny do pewnego stopnia 1 2 3 4 5
jest demokratyczny 1 2 3 4 5
jest serdeczny 1 2 3 4 5
jest optymistą jeśli chodzi o umiejętności 1 2 3 4 5
szanuje wysiłek wszystkich uczniów 1 2 3 4 5
b. Inne cechy nauczyciela związane z atmosferą w klasie.
bezpośredniość 1 2 3 4 5
umiejętność bawienia się 1 2 3 4 5
radość z wykonywanej pracy 1 2 3 4 5
podkreślanie pozytywnych cech 1 2 3 4 5
ustalanie spójnych granic 1 2 3 4 5
dyscyplinowanie ucznia bez lekceważenia go 1 2 3 4 5
zachęcanie ucznia do podejmowania ryzyka 1 2 3 4 5
nie oczekuje perfekcji 1 2 3 4 5
ma poczucie humoru 1 2 3 4 5
nigdy się nie poddaje 1 2 3 4 5
jest w stanie wybaczyć i zapomnieć 1 2 3 4 5
jest świadomy, że uczniowie nie są z natury źli ale tylko niepewni 1 2 3 4 5
Wszystkie cechy wskazują na szacunek i troskę i są podstawą dobrej relacji na linii
nauczyciel-uczeń.
(Źródło: Tania Runic Vac. Strategy vplivanja uöitelja na motivacijo učencev, Delavnica,
ZRSŠ)

6.2. Samoocena
Strategie motywowania
(Klucz: 1 – zupełnie nieprawdziwe, 5 –całkowicie prawdziwe)
Wiem, jak uczeń bez motywacji mnie postrzega i jak mnie doświadcza.
12345
Akceptuję takiego ucznia i traktuję go ciepło.
12345
Wiem, jak ten uczeń odbiera treści przedmiotowe (co o nich myśli).
12345
Jeśli ten uczeń opowiada mi o sobie, słucham go.
12345
Znam jego zdanie o nim samym w odniesieniu do mojego przedmiotu.
12345
Znam jego zdanie na temat „naturalnej inteligencji”.
12345
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
- 18 -

www.rechance.eu

Wiem, komu przypisuje odpowiedzialność za swój sukces / porażkę.
12345
Ustaliłem jasne zasady w klasie.
12345
Razem z uczniami opracowałem listę konsekwencji.
12345
Zachęciłem ucznia do wyznaczenia sobie określonych celów.
12345
W klasie zapewniam uczniom bezpieczeństwo.
12345
Na moich zajęciach uczniowie maja wybór (tempa, treści).
12345
Uczeń ma możliwość myślenia dywergencyjnego.
12345
Uczeń może sprawdzić się w różnorodnych zadaniach.
12345
Kiedy wprowadzam nowy materiał, stwarzam poznawcze konflikty z uczniami.
12345
Zadaję uczniom pytania (pobudza to myślenie na wyższym poziomie).
12345
Próbuję powiązać przekazywane treści z zainteresowaniami (niezmotywowanych) uczniów.
12345
Dostosowuje treści do tych uczniów.
12345
Mogę wywołać kryzys, tak, aby uczniowie uważniej słuchali.
12345
Sprawdzam, jakie odczucia wywołuje dane zadanie wśród uczniów.
12345
Rozpoznaję uczucia i pozwalam uczniom na ich okazywanie.
12345
Mówię uczniom, jakie są moje odczucia.
12345
Umożliwiam uczniom pracę z innymi.
12345
Używam technik, które pozwalają na szerszą pracę nad wartościami.
12345
Uczeń wie, że uzyska pozytywny komentarz dotyczący wcześniej określonych celów.
12345
Kiedy komentuję pracę uczniów podkreślam pozytywne aspekty oraz postęp.
12345
Zachęcam uczniów do systematycznej samooceny.
12345
Cały czas podkreślam, że uczeń jest sam odpowiedzialny za swoja pracę.
12345
Uczniowie znają kryteria oceny wcześniej.
12345
(Source: Tanja Rupnik Vec. Strategija vplivanja uöitelja na motivacijo učencev, Delavnica,
Narodowy Instytut Edukacyjny Republiki Słowenii)
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6.3. Co uczeń potencjalnie może wybrać na Twoich zajęciach?
Określ wybór, jaki mają uczniowie (lewa strona) i sytuacje, kiedy nie mają wyboru (prawa
strona).
wolny wybór narzucony przez nauczyciela
Jakich innych wyborów mogą uczniowie dokonać?
(Źródło: Tanja Rupnik Vec. Strategija vplivanja uöitelja na motivacijo učencev, Delavnica,
Narodowy Instytut Edukacyjny Republiki Słowenii)

7. Podsumowanie wyników / Metryczka
7.1. Końcowa ewaluacja – uczniowie / praktykanci
Na koniec kwestionariuszy ewaluacyjnych uczniowie mieli podać ocenę. W jednym z pytań
uczniowie mieli odpowiedzieć, czy ten rodzaj zadania pomógł im w uświadomieniu sobie ich
własnej motywacji. Ponad dwie trzecie uczestników zgodziło się, mniej niż jedna trzecia się
nie zgodziła. Pięć procent stwierdziło, że nie nauczyli się nic nowego. Jednakże, połowa
stwierdziła, że pozyskała nową wiedzę w tym temacie.
Na pytanie, czy polecaliby tę metodę młodym ludziom, 90% odpowiedziało, że polecałoby ją
również rówieśnikom.
Towarzysząca ewaluacja końcowa pozwala na lepsze zrozumienie, dlaczego niektóre
elementy programu sprawdzają się lepiej niż inne.

7.2. Wywiady z nauczycielami / trenerami
O wyrażenie opinii poproszono również nauczycieli, którzy brali udział w programie.
Nauczycielom podobały się wszystkie trzy przykłady, ale wszyscy tak samo je komentowali:
“Nie mamy czasu na przeprowadzanie tych ćwiczeń w klasie, ponieważ mamy do
zrealizowania określony materiał i musimy się spieszyć.”
Oczywistym jest, że dużo pracy musi włożone w rozwój umiejętności społecznych
nauczycieli. Kadra, która testowała powyższe przykłady odkryła, że niektórym uczniom
trudno jest uczestniczyć w tych grach z punktu widzenia wykorzystania umiejętności
społecznych. Wraz z kwestionariuszami ewaluacyjnymi dla uczniów, kilka nauczycielek
zostało poproszonych o dokonanie bilansu na początku wywiadów. Wyniki były pozytywne.
Jedna z nauczycielek, która na początku wątpiła, czy wyniki przeprowadzonych ćwiczeń
będą owocne wydawała się być przekonana zarówno do metody (lekcja inna niż wszystkie,
ale dobra) jak i materiału (szczególnie samoewaluacji) po ich zakończeniu.
Nauczyciele byli również pytani, czy ich zdaniem metoda była zbyt trudna, zbyt prosta, za
krótka czy za długa. Według nauczycieli, żadna część gry nie była zbyt łatwa. Sugerowano
podzielenie klasy na mniejsze grupy, aby mieć nad nimi lepszą kontrolę.
Wszyscy nauczyciele uznali zakres jak i długość gier za odpowiednie.
Na pytanie, czy pomocne było zajęcie się umiejętnościami społecznymi, nauczycielki
zasadniczo zgodziły się, ale również zauważyły, że nie wszyscy uczniowie posiadają te
same umiejętności. Według nich trudno jest nakłonić młodych ludzi do refleksji, a ćwiczenia
powinny zawsze być nadzorowane i powinny być związane z przyszłą pracą.
Jedna nauczycielka podkreśliła zalety dramy w ujawnianiu swoich umiejętności społecznych.
Wszystkie nauczycielki postrzegają ten typ zajęć jako istotny dodatek do rutynowych zajęć,
które mogą być włączone w przygotowanie aplikacji zawodowej. Wszyscy nauczyciele
stwierdzili, że wykorzystają przykłady podczas własnych zajęć.
Ogólnie, nauczyciele biorący udział w pilotowaniu projektu z reguły pozytywnie go ocenili. Z
niewielkimi modyfikacjami wyobrażają oni sobie włączenie przedstawionych gier do swoich
zajęć (również zajęć projektowych).
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