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Streszczenie: Modelowanie jest skuteczną strategią kształtowania umiejętności 
dydaktycznych studentów. Może jednak służyć także „edukacji do refleksyjnej 
praktyki” w ujęciu Schöna (1987). Zaprezentowany tekst opisuje badania w dzia-
łaniu, przeprowadzone przez autorkę, których celem było wspomaganie procesu 
rozwijania się refleksyjności u studentów. W oparciu o arkusze obserwacyjne wy-
pełniane przez studentów zaobserwowano u nich zmiany w dwóch obszarach: re-
fleksji dotyczącej obserwacji lekcji i refleksyjnego podejścia do własnej praktyki, 
czyli samodzielnie prowadzonego procesu dydaktycznego. W efekcie sprzężenia 
zwrotnego duże zmiany pojawiły się również w praktyce akademickiej badacza.  

 

Wstęp 

Zgodnie ze współczesnymi wymaganiami nauczyciel powinien być reflek-
syjnym praktykiem analizującym swoje działania i świadomie kształtującym 
swą praktykę zawodową. Umiejętność ta zazwyczaj rozwija się w trakcie pracy 
zawodowej; nauczyciel-nowicjusz, wkraczający w swą rolę zawodową, jest 
często nieprzygotowany do świadomej refleksji i autonomicznego budowania 
własnej tożsamości zawodowej. Kształcenie uniwersyteckie powinno zapewnić 
rozwój refleksyjności przyszłych nauczycieli w zakresie rozumienia procesu 
uczenia się uczniów. Jest jednak często przeładowane treściami encyklopedycz-
nymi i wiedzą niepopartą praktyką, skutkiem czego z trudem kreuje refleksyj-
nych pedagogów. Celem przedstawionego tekstu jest wskazanie sposobu, który 
wspomaga rozwój refleksyjności studentów. Przedstawiam w nim opis badań 
prowadzonych przeze mnie i podejmuję się oceny efektywności zastosowanej 
strategii.  
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Kształcenie akademickie 

Edukacja akademicka jest zbyt fragmentaryczna, następuje rozdział teorii 
i praktyki, wiedzy i doświadczenia. Ilość praktyk studenckich na kierunkach 
nauczycielskich często jest niepokojąco mała1. Nabranie jednak kompetencji 
w zakresie nauczania wymaga przede wszystkim doświadczenia, które nauczy-
ciel zdobywa w trakcie pracy, oraz świadomej refleksji, która powinna pojawiać 
się już w trakcie studiów nauczycielskich. Od nauczycieli akademickich oczeku-
je się bowiem, aby zapewnili studentom możliwość odnoszenie przekazywanych 
idei i teorii do własnego kontekstu edukacyjnego i pozwalali na dokonywanie 
interpretacji osobistych przeżyć w relacji do teorii edukacyjnej (Eraut 1994). 
Uznając głębsze zaangażowanie studentów za wskaźnik sukcesu kształcenia 
akademickiego, wyróżnia się trzy jego poziomy (Taylor 2011): 
1. Poziom ograniczony (limited level), w którym nauczanie jest rozumiane jako 

przekazywanie wiedzy akademickiej przez nauczyciela zgodnie z określonym 
programem nauczania, 

2. Poziom pośredni (intermediate level) ujmuje nauczanie jako wspomaganie 
studentów w ich działaniach zmierzających do nabycia wiedzy akademickiej 
i umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej, 

3. Poziom zaawansowany (complete level) przynosi stosunkowo trwałe zmiany 
w zachowaniu i działaniu studentów.  

Efektywne nauczanie akademickie ma zatem na celu swoiste zapełnianie 
„luki” pomiędzy teorią a praktyką. Istnieją jednak obawy, czy studenci zapamię-
tają „technicznie” tylko samo ćwiczenie, czy refleksyjnie dotrą do głębszych 
treści. Kształcenie refleksyjnych nauczycieli wymaga nie tylko rozwijania 
u nich rozumienia procesu uczenia się, lecz także swoistego „treningu refleksyj-
ności” czy „edukacji do refleksyjnej praktyki”, jak określił to Schön (1987). 
Zgodnie z jego opinią wymaga to wspomagania studiowania praktyki poprzez 
tzw. „chronioną praktykę” pod okiem nauczyciela. Dzięki stworzeniu odpo-
wiednich warunków studenci mogą więc doświadczyć „wiedzenia-w-działaniu” 
i „refleksji-w-działaniu” oraz rozwijać „refleksję-nad-działaniem” (Gołębniak 
1998).  

Modelowanie jako strategia kształcenia refleksyjnych nauczycieli 

Jednym ze sposobów kształcenia refleksyjnych nauczycieli jest strategia  
„modelowania” umiejętności dydaktycznych. Polega ona na świadomym prezen-
towaniu określonych zachowań nauczycielskich w celu wspomagania procesu 
uczenia się studentów i kształtowania u nich określonych zachowań profesjo-
                                                      
1  Przykładowo: studentki studiujące na specjalności „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 

z nauczaniem języka angielskiego” mają zaledwie 15 godzin praktyki w zakresie nauczania języ-
ka angielskiego, co zwykle przenosi się na jedną lekcję przeprowadzoną samodzielnie lub, co 
gorsza, w parze. 
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nalnych (Lunenberg i in. 2007). Dotyczyć może ona zarówno metod nauczania 
i materiałów dydaktycznych, jak i procesu decyzyjnego, określonych zachowań 
i wartości (Loughran 2006). Mieke Lunenberg, Fred Korthagen i Anja Swennen 
(2007) identyfikują trzy cele modelowania: (1) wsparcie profesjonalnego rozwo-
ju studentów, (2) pobudzanie zmiany edukacyjnej oraz (3) doskonalenie własnej 
praktyki nauczyciela akademickiego.  

Strategię tę odnieść można również do teorii uczenia się społecznego Al-
berta Bandury (za Wojciszke 2014) i modelowania jako procesu uczenia się 
zachowań poprzez obserwację innych ludzi. Jak określił Bandura modelowanie 
może przynieść trzy rodzaje efektów:  
1. Zaznajomienie się z nieznanymi uprzednio zachowaniami. 
2. Powstrzymanie się od jakiegoś zachowania (efekt hamowania) lub przywró-

cenie zachowań wcześniej zahamowanych (efekt rozhamowania). 
3. Łatwiejsze przejawianie określonych zachowań dostosowanych do zachowań 

innych ludzi, „zarażanie” się zachowaniami innych (efekt facylitacji). 
W przypadku praktyki akademickiej modelowanie jest więc celowym de-

monstrowaniem przykładowych zachowań, które mogą być przeniesione przez 
studentów do ich własnej praktyki nauczycielskiej. Lunenberg, Korthagen 
i Swennen (2007) wymieniają cztery rodzaje modelowania dydaktycznego: 
1. Modelowanie niejawne, ukryte, oparte na założeniu, że nauczyciel akade-

micki naucza w taki sposób, jaki przedstawia w teorii swoim studentom. Nie 
jest ono jednak efektywne, bowiem studenci dość często nie rozumieją inten-
cji działania nauczyciela akademickiego. 

2. Modelowanie jawne, które wymaga przekazywania tzw. metakomentarzy 
i objaśniania własnych działań i dokonywanych wyborów. Odbywać się to 
może w postaci pisania pamiętników lub w trakcie zajęć dydaktycznych 
w formie „głośnego myślenia”.  

3. Modelowanie jawne połączone z odniesieniem do własnej praktyki, które nie 
oznacza jednak bezpośredniego kopiowania zachowań nauczyciela akade-
mickiego, lecz świadome analizowanie ich i odniesienie do własnej sytuacji 
i rzeczywistego kontekstu.  

4. Łączenie przykładowych zachowań z teorią, uznawane za najtrudniejszą 
część modelowania. Oznacza to wskazywanie praktycznych rozwiązań i swo-
istych „trików” nauczycielskich, które stają się przykładami określonych teo-
rii pedagogicznych.  

 Strategia modelowania umiejętności studentów wymaga stosowania okre-
ślonych technik pracy. Dokładnej analizy formy i przykładów modelowania 
dokonuje Elizabeth White (2011), wskazując na następujące techniki modelo-
wania: zatrzymanie się na chwilę w celu wskazania, jakie zachowania są propo-
nowane jako model i wzór; przekazywanie komentarzy i krytykowanie błędów 
w trakcie wykonywania określonych działań; wyjaśnianie przyczyn podejmo-
wania określonych decyzji; objaśnianie podstawy teoretycznej, która odnosi się 
do wskazanych działań praktycznych; celowe błędne zachowania (przykłady 
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złych praktyk) i omawianie ich ze studentami, uzasadnienie określonego działa-
nia i obserwowanie go na nagraniu wideo, oraz wyjaśnienie zaistniałych w rze-
czywistości sytuacji. John Loughran i Amanda Berry (2005) proponują także 
tzw. „profesjonalna krytykę” dotyczącą zarówno własnego nauczania, jak i nau-
czania prowadzonego przez studentów.  

Poza określonymi powyżej formami modelowania warto zwrócić uwagę na 
kolejny jego aspekt. Rozwijanie umiejętności i pobudzanie refleksji studentów 
jest procesem świadomym i odbywa się w postaci intencjonalnych działań nau-
czyciela akademickiego. Kształtowanie określonych umiejętności praktycznych 
studentów jest zaplanowane i wymaga jedynie wyboru technik lub metod nau-
czania. W pracy dydaktycznej istotne są jednak i działania nieintencjonalne, np. 
w zakresie wartości, indywidualnych relacji z kolegami w pracy itp. 

Modelowanie w działaniu 

W roku 2015 w ramach współpracy międzynarodowej prowadziłam bada-
nia dotyczące „modelowania” umiejętności dydaktycznych studentów specjal-
ności nauczycielskich i, wspomnianej już, „edukacji do refleksyjnej praktyki” 
(Schön 1987). W badaniach, które miały charakter jakościowy, udział wzięli 
nauczyciele akademiccy z 6 krajów europejskich. Inicjatorem i liderem badań 
był David Powell, pracownik School of Education and Professional Deve-
lopment na uniwersytecie w Huddersfield w Wielkiej Brytanii. Opracował on 
koncepcję badań i narzędzia w nich wykorzystywane2. 

Opisywane badania przeprowadziłam w grupie 20 studentek studiów sta-
cjonarnych magisterskich o specjalności „Edukacja wczesnoszkolna i przed-
szkolna z nauczaniem języka angielskiego” na zajęciach z przedmiotu „Współ-
czesne koncepcje w nauczaniu metodyki języka angielskiego w klasach 1–3 
i przedszkolu”. Badania wykonane były za zgodą studentek, które podpisały 
odpowiedni formularz i zapoznały się z regulaminem badania. Wybór grupy 
motywowany był tematyką zajęć, podczas których analizuję wybrane koncepcje 
i metody nauczania dzieci języka obcego. Mogłam więc w łatwy sposób posze-
rzać wiedzę studentek, dostarczając im informacji teoretycznych, jak i pokazy-
wać „w działaniu” techniki i strategie nauczania adekwatne do omawianej kon-
cepcji. W trakcie zajęć wykorzystywałam różnorodne metody i formy naucza-
nia: metody podające i aktywizujące, w tym pracę w grupach. Studentki przygo-
towywały także swoje prezentacje teoretyczne oraz organizowały ćwiczenia dla 
małych uczniów, w których uczestniczyły pozostałe studentki odgrywając rolę 
dzieci. W trakcie badań nad sposobami modelowania umiejętności studentów 
wykorzystałam także arkusze obserwacyjne, w formie tabel,  w których zapisy-
wane były następujące uwagi: 

                                                      
2 Badanie opisane zostało w nieopublikowanej jeszcze pracy doktorskiej Davida Powella (2016) 

złożonej na uniwersytecie w Huddersfield we wrześniu 2016 roku.  
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1. Opis zaobserwowanych działań i zachowań nauczycielki (moich lub student-
ki odgrywającej rolę nauczycielki),  

2. Próby analiz, jakie nauczycielka mogła podjąć decyzje i jakie inne działania 
byłyby adekwatne do zakładanych celów dydaktycznych, 

3. Określenie efektywności zachowania nauczycielki i możliwości adaptacji 
zaobserwowanych działań do własnego kontekstu (nauczanie języka angiel-
skiego w klasach 1–3 i przedszkolu), 

4. Połączenie zaobserwowanych zachowań i strategii nauczania ze znanymi 
teoriami pedagogicznymi lub metodycznymi.  

W ciągu semestru przeprowadziłam 10 sesji „modelowania” umiejętności 
studentów. Podczas pierwszych zajęć studentki miały duże trudności w określe-
niu, jakie działania nauczyciela należy obserwować w celu określenia  efektyw-
ności nauczania oraz jak je można zinterpretować. W trakcie kolejnych zajęć 
zastosowałam więc technikę „głośnego myślenia” (thinking aloud – Loughran 
1996) oraz dostarczałam dodatkowych „meta-komentarzy” (technika tzw. step-
ping out – Wood, Geddi 1999). Rozpoczęłam również dodatkowe dyskusje gru-
powe w postaci tzw. przerw na refleksję (reflection breaks – Korthagen i in. 
2001) i wspólnie ze studentkami określiłyśmy, w jakiej formie mogą pojawiać 
się uwagi w arkuszu. Wykorzystałam również metodę tzw. mikronauczania 
(Ovens 2000), studentki bowiem obserwowały fragmenty zajęć prowadzone 
przeze mnie lub swoje koleżanki, analizowały je i wymieniały się swoimi spo-
strzeżeniami i obserwacjami oraz samodzielnie prowadziły kolejne fragmenty 
zajęć. W rezultacie 5 sesji modelowania (w tym 3 zajęcia prowadzone tylko 
przeze mnie i 2 we współudziale studentek) połączonych było z dyskusją gru-
pową. Podczas kolejnych 5 sesji nie prowadziłam już dyskusji grupowych, 
a studentki samodzielnie wypełniały arkusze obserwacyjne. Mimo wcześniej-
szych rozmów studentki nadal miewały problemy w określeniu, jak skuteczna 
i przydatna byłaby zaobserwowana strategia w ich przyszłej pracy, czyli w kon-
tekście nauczania dzieci. Największą jednak trudnością okazało się odniesienie 
praktycznych działań nauczyciela do teorii. Pewnym usprawiedliwieniem może 
być fakt, że obserwowane strategie nauczania, z racji pracy akademickiej, mu-
siały odnosić się do nauczania dorosłych, podczas gdy studentki z racji wybra-
nej specjalności poznają głównie teorie uczenia się dzieci.  

Po zakończonych badaniach zebrałam opinie studentek dotyczące zajęć 
przeprowadzonych w formie modelowania. Zdecydowana większość studentek 
(18 na 20) stwierdziła, że taka forma zajęć przynosi wiele korzyści i była dla 
nich interesująca. Zaledwie 2 studentki miały wątpliwości, czy ten sposób nauki 
nie jest zbyt czasochłonny, jak na korzyści, które przynosi.   

Analizując cały proces pod kątem korzyści osiągniętych przez studentki, 
zauważyłam pozytywne zmiany w refleksji dotyczącej dwóch obszarów: (1) 
obserwowanej lekcji i (2) samodzielnego jej prowadzenia.  
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Obserwacja lekcji  

Zauważyłam większą skrupulatność w wypełnianiu arkuszy – studentki po-
dawały w nich coraz więcej szczegółów opisujących zachowania nauczyciela 
lub kolegów, co sugeruje, że ich obserwacje stały się dokładniejsze i bardziej 
ukierunkowane. Pierwsze pojawiające się komentarze w arkuszach dotyczyły 
działań nauczyciela, które można zaliczyć do zaledwie 4 aspektów: wprowadze-
nia kontekstu zajęć, prezentacji wizualnej nowych treści, wykorzystania środ-
ków dydaktycznych do praktyki językowej oraz utrzymywania dyscypliny. Stu-
dentki wzbogaciły kolejne arkusze o dodatkowe obserwacje, które można za-
kwalifikować do 3 odmiennych grup: wykorzystanie gestów i mimiki, płynne 
przechodzenie pomiędzy ćwiczeniami oraz poprawa błędów językowych. Do-
datkowo zauważyłam, że znacznie bogatsze stały się obserwacje dotyczące efek-
tywnego wykorzystania tablicy na zajęciach. Początkowo opisy pracy z tablicą 
umieszczane były jako przykłady prezentacji nowych treści, lecz stopniowo 
obserwacje te zaczęły stanowić osobny obszar (odnalazłam go u 12 studentek).  

Wraz z upływem czasu studentki dokonywały coraz częściej interpretacji 
zachowań nauczyciela. A te z kolei stawały się coraz dokładniejsze i moim zda-
niem coraz bardziej trafne. Często też odnajdywałam nawiązanie do poprzed-
nich obserwacji i wniosków z nich. Studentki podejmowały się analizy zmian 
w zachowaniu koleżanek, mając w pamięci swoje (lub nasze wspólne wypraco-
wane w trakcie dyskusji) uwagi, odnosząc się do nich i oceniając je. Zwiększyła 
się także ilość podawanych informacji. Arkusze były coraz dokładniej zapełnio-
ne, a kilka studentek na zakończenie dwóch ostatnich sesji oddało nawet po dwa 
arkusze dotyczące pojedynczych zajęć. 

Interesującym efektem nabierania wprawy w dokonywaniu refleksji było 
tworzenie własnych strategii obserwacyjnych i technik notowania. Analizując 
bowiem kolejne opisy u kilku studentek (6), odnalazłam np. określone skróty 
wprowadzone w jednym z arkuszy i pojawiające się w następnych już regular-
nie. Kilka studentek (3) dokonało też zmian przedstawionego arkusza obserwa-
cyjnego poprzez dodatkowe podzielenie przygotowanej tabeli na swój własny 
sposób. Sądzę, że tego typu techniczne zabiegi świadczyć mogą o rozwijaniu 
własnej techniki obserwacji i „refleksji-nad-działaniem” (Gołębniak 1998).  

Samodzielne prowadzenie zajęć 

Zmiany wynikające z namysłu nad strategią nauczania widoczne także były 
podczas wystąpień studentek. Podczas dyskusji nad ich prezentacjami (stano-
wiącymi zarówno element mikronauczania, jak i przygotowanie do wypełniania 
arkuszy) osoby prowadzące zajęcia często nawet objaśniały swoją „taktykę” 
(nazwa zaczerpnięta z wypowiedzi studentki).  

Podczas wystąpień studentek również zauważyłam korzystne zmiany wyni-
kające z refleksji dotyczących strategii nauczania. Studentki były coraz staran-
niej przygotowane do swoich wystąpień, coraz mniej czytały z notatek, przygo-
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towywały ciekawsze slajdy i bardziej estetyczne materiały dydaktyczne, do-
kładniej pilnowały czasu wystąpienia, pracowały nad techniką tworzenia nota-
tek na tablicy (zauważyłam nawet swoiste plany zagospodarowania tablicy 
w wersji rysunkowej, które były wcześniej przeze mnie polecane) a także pla-
nowały płynne przejścia między poszczególnymi ćwiczeniami. Zapewne był to 
także efekt obawy przed krytyką lub obraz motywacji do uzyskania wyższej 
oceny. Stwierdzić jednak można, że przygotowana strategia wspomagania prak-
tyki spełniła swoje zadanie. Prowadzenie obserwacji lekcji i ich analiza sku-
tecznie wspomagały rozwój refleksyjności u studentek i ich umiejętności dydak-
tycznych.  

Prowadzenie badań wpłynęło również w znacznym stopniu i na moją wła-
sną praktykę akademicką, co potwierdza opisany wcześniej trzeci cel modelo-
wania wg Lunenberga (2007). Arkusze obserwacyjne były wypełniane na każ-
dych zajęciach, przez wszystkie obecne studentki, które zgodziły się brać udział 
w badaniu. Razem zebrałam 189 arkuszy, które stały się podstawą mojej anali-
zy. Dokonywałam jej każdorazowo, po zajęciach, co – wraz z opiniami przed-
stawionymi w trakcie dyskusji – bezpośrednio wpływało i na moją strategię 
nauczania. Przygotowując kolejne zajęcia, starałam się uwzględniać wnioski 
studentek, poznawałam również ich strategię uczenia się. Ich uwagi pobudzały 
mnie do wyboru określonej techniki nauczania bądź do wprowadzenia dodatko-
wych ćwiczeń i prezentacji, np. stworzyłam ćwiczenia typu „uzupełnianie luk” 
i „łączenie w pary” w oparciu o definicje, które pojawiały się na zajęciach. Sam 
fakt planowania zajęć w taki sposób, aby umożliwić modelowanie umiejętności 
i refleksję studentkom powodował niekiedy i niewielkie zmiany w treściach 
nauczania, np. dodałam informację o pracy nauczycieli w parach (tzw. team 
teaching, Buckley 2000). Niejako „skutkiem ubocznym” badań był wzrost mojej 
własnej refleksyjności. Myślę, że można nazwać to swoistym sprzężeniem 
zwrotnym. Większa ilość informacji uzyskana od studentek, świadcząca o coraz 
głębszej ich refleksyjności, stanowiła silniejszy bodziec do moich refleksji, za-
pewniała większą ilość materiału do przemyśleń.  

Podsumowanie 

Założeniem opisanych badań była „edukacja do refleksyjnej praktyki” 
i wspomaganie rozwoju umiejętności dydaktycznych studentów. W celu przygo-
towywania studentek do przyszłej roli nauczyciela i zorganizowania zajęć 
wspomagających rozwój ich kompetencji umożliwiłam im dokonywanie obser-
wacji oraz odgrywanie roli nauczyciela i analizowania jego zachowań w rze-
czywistym działaniu. Istotne było, by dopasowanie treści nauczania do treści 
pojawiających się w dyskusji nie zaburzyło efektywności przekazania wiedzy. 
Zaobserwowane zmiany w podejściu do obserwacji i samodzielnego prowadze-
nia procesu dydaktycznego wskazują jednak na duży sukces zaplanowanych 
działań. Modelowanie jest skuteczną strategią wspomagającą refleksyjność za-
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równo studentów, jak i nauczyciela akademickiego. Prowadzone przeze mnie 
badania były zatem nie tylko badaniem naukowym rzeczywistości akademickiej, 
lecz stanowiły wyraz transformacji świadomości uczestników stających się ak-
tywnymi, refleksyjnymi podmiotami (Wołodźko 2010, s. 118). 
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Modelling as a strategy for developing reflective teachers in the academic 
education 

 
Key words: modelling, reflective practice, academic teaching, lesson observation. 
 
Summary: Modelling is an effective strategy for development of students’ 
teaching skills. It can, however, serve for „educating the reflective practitioner” 
(Schön, 1987). The paper describes the action research conducted by the author, 
whose aim was to support the process of developing the reflectiveness in students. 
The research used the observation sheets filled in by students, and led to 
observation in two areas: reflection during lesson observation and reflective 
approach to own practice- independent teaching. As a result, large changes 
appeared also in the academic teacher’s practice. 
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