
Doświadczenie pracy zespołowej i co z tego wynikło 
 

 Pytając uczniów (klas gimnazjalnych) o to, skąd w „gniazdku” bierze się prąd 

elektryczny zazwyczaj otrzymuję odpowiedź „z elektrowni”. Jeżeli natomiast chcę 

doprecyzować, gdzie ta elektrownia się znajduje, często spotykam się z odpowiedzią  

„w Pszczynie” (i nie mają na myśli nieistniejącej już elektrowni Księcia Pszczyńskiego) lub 

podają któreś z okolicznych większych miast. Co bardziej światli potrafią skorelować pytanie 

z wiedzą geograficzną i odpowiedzą „Bełchatów lub Turoszów”. Pytanie, w jak sposób w tej 

czy innej elektrowni prąd elektryczny jest „produkowany” zazwyczaj natrafia na mur 

milczenia, aczkolwiek ktoś widział podobno na YouTube chomika, który czymś kręcił i tak 

powstawał prąd… 

 

 W podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów jest cały dział 

poświęcony elektryczności, gdzie precyzyjnie opisuje się, co uczeń winien wiedzieć, widzieć,  

powąchać, zrobić, wymienić, zbudować, opisać  etc. (czyli tzw. wymagania szczegółowe  

w zakresie treści nauczania). Niestety, któraś z kolejnych reform „wymiotła” z tejże podstawy 

zagadnienia indukcji elektromagnetycznej przy omawianiu której to, uczeń dowiadywał się, 

że to bynajmniej nie chomik… To czy i na ile kwestie związane z wytwarzaniem energii 

elektrycznej zostaną poruszone zależy od nauczyciela fizyki ewentualnie techniki.  

 

 Będąc po szkoleniu Rady Pedagogicznej dotyczącym roli pracy zespołowej  

w kształtowaniu kluczowych kompetencji,  zdecydowałem się przygotować i przeprowadzić 

lekcję zgodnie z zasadą „oddajmy głos uczniom”.  Ponieważ właśnie omawiałem zagadnienia 

dotyczące energii elektrycznej padło na temat wytwarzania energii elektrycznej. 

Jaki był cel tej lekcji? Oczywiście chciałem by po lekcji uczniowie mieli świadomość, że to 

jednak nie chomik…, ale nie tylko o wiedzę ogólną dotyczącą wytwarzania energii tu chodzi. 

Przy tej okazji można przecież poruszyć i omówić wiele problemów dotyczących ochrony 

środowiska, zagrożeń związanych z pracą elektrowni, zastanowić się, które sposoby 

wytwarzanie energii są „ekologiczne”, gdzie są warunki do budowania elektrowni, jakie są 

ich rodzaje, czym się różnią  itd. Istotny jest także proces dochodzenia do tej wiedzy.  

Pytanie, w jaki sposób uczniowie mają zdobyć (lub rozwinąć) tą wiedzę, posiadane 

kompetencje, umiejętności, jak ich zmotywować do lekcji czyli jak zrobić by byli 

zainteresowani, zaangażowani i nie odmierzali czasu do końca lekcji. 

 

 Nie mówiąc uczniom, jaki jest cel lekcji i ćwiczenia poprosiłem ich o samodzielne 

podzielenie się na trzy grupy (w zależności od klasy i frekwencji było to po ok. 7 osób), 

uczniowie sami decydowali kto powinien pracować razem, jedynym moim wymogiem było, 

by nikt nie został pominięty i wykluczony. Grupy zajęły miejsca przy stołach w trzech rogach 

sali i dostały polecenie włączenia telefonów komórkowych, co spotkało się z ogólnym 

aplauzem. W słowie wstępnym poinformowałem, że w celu wykonania ćwiczenia mogą 

korzystać z swojej wiedzy już nabytej, z Internetu, książek, biblioteki, możliwy jest ew. 

telefon do przyjaciela (czytaj: do mnie) w przypadku wątpliwości (nadmienić tutaj trzeba, że 

w naszej szkole jest wydzielona sieć internetowa z punktami dostępowymi dedykowanymi dla 

uczniów i  zabezpieczona przed przeglądaniem niepożądanych witryn). Następnie każdej 

grupie rozdałem kartę z opisem ćwiczenia: 

 

„Jesteście przedstawicielami firmy mającej wynegocjować z rządem budowę elektrowni 

atomowej w Polsce. Na spotkaniu będą przedstawiciele innych firm. Musicie wyjaśnić 

Premierowi zasadę działania takiej elektrowni oraz przedstawić jej zalety jak również obronić 

się przed pytaniami konkurencyjnych firm. Pomocne może być zastanowienie się nad 

pytaniami: gdzie są takie elektrownie?, czy są bezpieczne? jakie niosą zagrożenia i jak je się 

eliminuje?, dlaczego są lepsze od węglowych lub wodnych? ile energii wytwarzanej jest  



z takich elektrowni?, jakie muszą być warunki by wybudować taką elektrownię? Czas na 

przygotowanie jest ograniczony do 15 minut, a czas na opis Premierowi  budowy/działania  

i przedstawienia zalet: 5 minut, więc musicie podzielić między siebie zadania (kto co szuka, 

kto będzie przedstawiał, kto odpowiada na pytania itd.).” 

 Oczywiście, jeżeli jedna grupa była przedstawicielem „lobby atomowego”, to druga 

„węglowego” a trzecia „wodnego” i karty były odpowiednio zmodyfikowane.   

Obserwując uczniów, jak podeszli do rozwiązania zadania, jak pracują  w zespole,  słuchając 

tego, co  mówią, w jaki sposób wyrażają swoje opinie można zdobyć wiedzę o ich 

zdolnościach oraz ich poziomie wiedzy dotyczącej zagadnienia. Można było np. 

zaobserwować frustrację wynikającą z dość mocno ograniczonego czasu. Czas na wykonanie 

zadania został celowo ograniczony – w zasadzie w tak krótkim czasie niemożliwe było 

dokładne zgłębienie zagadnienia, ale możliwe było postawienie sobie pytań i ewentualne 

wyjaśnienie wątpliwości (np. telefon do przyjaciela „czy elektrownia jądrowa i nuklearna to, 

to samo?”) i zapoznanie się z tematyką ćwiczenia. Po upływie zadanego czasu (tutaj jęk: „… 

nie zdążyliśmy”) poinformowałem uczniów, że przed zaprezentowaniem swojej pracy mają 

czas by odpowiedzieli na moje pytania (w tle usłyszałem „no to kapa”).  Jakież było ich 

zdziwienie, gdy otrzymali na kartach  takie oto pytania: 

 

1. Czy w trakcie lekcji korzystaliście z wiedzy już posiadanej? 

2. Jak dobraliście się w grupy? 

3. Jakie były role w zespole?   

4. Dlaczego przydzieliliście role tak a nie inaczej? 

5. Co Was szczególnie zainteresowało  w ćwiczeniu? 

6. Co było ważne podczas tego ćwiczenia? 

7. Co było dla Was trudne i dlaczego? 

8. Co można by zrobić inaczej? 

9. Po co robiliśmy to ćwiczenie? 

10. Gdzie będziecie mogli wykorzystać zdobytą wiedzę? 

 

 Analiza odpowiedzi może przynieść bardzo ciekawą wiedzę dotyczącą  ich pracy, 

sposobu uczenia się. Odpowiedzi czasami były zaskakujące a czasami do przewidzenia, 

ciekawy był np. sposób doboru w grupy: „ bo się lubimy”, „ bo Gosia umie liczyć” ( chociaż 

nie wiedzieli czy będzie coś do obliczeń),  „ bo tak wyszło a Tomek z przypadku bo został 

sam”. Ciekawe także były odpowiedzi dot. ról w zespole,  w niektórych zespołach podzielono 

się pracą – można tu było zaobserwować wyłonienie się naturalnego lidera, niektóre 

preferowały „zarządzanie przez chaos” co opisali : „wszyscy szukali wszystkiego”. 

Największą trudność wszystkim spowodowały oczywiście ograniczenia czasowe ale można 

było także znaleźć wypowiedź: „trudno było w Internecie wyselekcjonować informacje”.  

Czy coś zrobiliby inaczej? „Więcej czasu”,” inny podział pracy”, „inny skład grupy”, 

wszystko było dobrze”. Najweselej wypadły oczywiście odpowiedzi na dwa ostatnie pytania. 

Po co to robiliśmy? „Bo Pan kazał!”, „Bo zostaliśmy zmuszeni”. Gdzie będziecie mogli 

wykorzystać tą wiedzę? „W Milionerach”, „przy pracy w elektrowni” ( ciekawe ilu tam 

będzie pracować…).  

 Oczywiście lekcja nie mogła się tak zakończyć. Wiedząc , że na lekcjach informatyki 

„przerabiali” pracę w chmurze, poleciłem by w tych samych grupach na kolejną lekcję  

(za tydzień) przygotowali w chmurze prezentację „dla Premiera” , zgodnie z wcześniej 

przedstawionymi założeniami i przygotowali się na debatę. Tutaj padło sakramentalne pytanie 

„ czy to jest na ocenę” (mali materialiści). Ponieważ nie uważam by wszystko musiało być 

oceniane, zaproponowałem, że najlepszy zespół dostanie do podziału pizzę ( tutaj znów 

aplauz bo przecież taki rodzaj jedzenia w szkole to chyba jest ustawowo zakazany, a co 

zakazane to dobre nawet jak nie dobre).  



 Przygotowane i przedstawione w kolejnym tygodniu prezentacje były oczywiście na 

różnym poziomie merytorycznym. Jedna grupa zapomniała ją przygotować w ogóle (i byli 

zdziwieni, że nie dostaną „bomby”) więc rola „sprawozdawcy” przypadła nauczycielowi. 

Najciekawsza była obserwacja dyskusji (oczywiście moderowanej) pomiędzy grupami, 

słuchanie tego jak potrafią formułować pytania, odpowiedzi, tego , jak się merytorycznie 

przygotowali do „ataku” i „obrony przed atakiem”. Jako przykład można podać np.  zarzuty 

dot. elektrowni wodnej , że nie jest ekologiczna, bo uniemożliwia migracje rybom  (obrona: 

„budujemy przepławki”). 

 

 Oczywiście wszyscy byli przygotowani z katastrof (Czernobyl, awaria na Jeniseju 

itd.). Co najciekawsze, stwierdzili, że teraz mogliby już świadomie zagłosować, czy chcą 

mieć w sąsiedztwie taką czy inną elektrownię. Okazało się także, że „przy okazji” dowiedzieli 

się, że te trzy rodzaje elektrowni wytwarzają energię elektryczną na tej samej zasadzie: różnią 

się tylko tym, co „kręci generatorem” (już nie chomik…). 
  

 Jakie wnioski? Czy uczniom się podobało? Tak! (najbardziej darmowa cola do pizzy). 

Czy osiągnąłem zamierzone cele? Tak! Czy każdą lekcję można przeprowadzić w podobny 

sposób? Tutaj mam sporo wątpliwości. Pamiętać trzeba, że trudno będzie utrzymać „poziom 

entuzjazmu, chęci i zaciekawienia” – przygotowanie takiej lekcji wymaga od nauczyciela 

naprawdę ogromu pracy. Problem stanowią także ramy czasowe – według mnie są one 

kluczowym czynnikiem. 

  

 Przy pracy zespołowej, która ma kształtować kluczowe kompetencje, musimy mieć 

komfort czasowy: na etapie omówienia wykonywanych zadań – pomimo, że zajmujemy się 

sposobem rozwiązania zadań, zastosowanych umiejętności, omówieniem czego uczniowie 

dowiedzieli się o procesie uczenia się – nie sposób nie poruszyć poprawności rozwiązanych 

zadań czyli treści przedmiotu. W końcowym etapie lekcji powinno nastąpić łączenie  

i pogłębianie: na tym etapie lekcji nauczyciel powinien zwrócić uwagę uczniów na to, w jaki 

sposób wiedza i rozumowanie może zostać przeniesione na inne konteksty i przedmioty, 

gdzie taka treść i rozumowanie będzie wartościowe. I znowu: musimy mieć pewność, że 

proces samodzielnego dochodzenia uczniów do wiedzy zakończył się sukcesem, zdobyte 

przez nich informacje czasami będą wymagały korekty, wyjaśnienia, pogłębienia. A to 

wszystko wymaga czasu. Lekcja, którą przeprowadziłem trwała w sumie 90 minut, bo 

mogłem sobie na to pozwolić. Czy mam taki komfort czasowy zawsze? Nie, ponieważ godzin 

na realizację przedmiotu  jest tyle ile jest (czyli za mało), a treści programowych, które 

zweryfikuje egzamin tyle, że raczej trudno wygospodarować czas na dodatkowe 

eksperymenty.  

 Ale czasem warto spróbować… 
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