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Co zrobić, żeby uczniowie z zainteresowaniem słuchali lekcji? Jak pomóc im
zapamiętać podawane treści? Jak przygotować ich do egzaminu? Jak przygotować ich do
dorosłości, do bycia odpowiedzialnym, samodzielnym i świadomym człowiekiem? Te pytania
z całą pewnością spędzają sen z oczu wielu nauczycielom dbającym o rozwój swoich
uczniów. Efektywne nauczanie nie jest rzeczą prostą. O ile samo poinformowanie o materiale
z podstawy programowej może być nazwane rzemiosłem to nauczanie jest sztuką, która obu
stronom może przynieść wiele radości i satysfakcji.

KODEKS
efektywnego
nauczyciela:
1. Bądź CIERPLIWY. Nauczanie, tak jak wychowanie to proces. Czasami długo trzeba
czekać na efekty, ale kiedy przychodzą duma może rozpierać serce.
2. Używaj RÓŻNORODNYCH METOD PRACY. Literatura oraz Internet pełne są
opracowanych naukowo metod, które pozwalają na łatwiejsze zrozumienie materiału.
Pamiętaj, ze oprócz wykładu możesz zaproponować film, pokaz, grę, rozpocząć
dyskusję czy burzę mózgów. Możesz wykorzystać doświadczenie jakiegoś działania
na sobie, dramę lub użyć plastycznej drogi przekazu takiej jak obraz czy graffiti.
3. Stosuj RÓŻNORODNE FORMY PRACY. Czasami ćwiczenia w parach lub
rozwiązanie zadania grupowo, zmienia na tyle perspektywę, że pozwala zrozumieć
problem w inny sposób.

4. Dbaj o PRZYJEMNĄ ATMOSFERĘ. Krytykowanie, ośmieszanie, wprowadzanie
atmosfery lęku nie sprzyjają nauce. Staraj się podchodzić do uczniów z dystansem i
wyrozumiałością wobec ich wieku, często chwal nie tylko za osiągnięcia, ale i za
wysiłek. Na każdej lekcji powinien być czas na zdrowy śmiech.
5. STYMULUJ MYŚLENIE swoich uczniów, zamiast uczyć ich dokładnego
zapamiętywania i odwzorowywania, naucz ich rozumowania, myślenia przyczynowo
skutkowego, rozwiązywania problemów.
6. ZAUWAŻAJ uczniów, staraj się obserwować ich reakcje, reagować, gdy widzisz
niezrozumienie na ich twarzach, niepewność, lęk.
7. Ucz swoich uczniów, że warto ZADAWAĆ PYTANIA, odpowiadaj na nie, wspieraj,
wskazuj i tłumacz. Uczeń, który boi się zapytać, nie uzyska odpowiedzi i nie posiądzie
wiedzy.
8. Dbaj o to aby twoje oceny nie tylko były sprawiedliwe, ale i zrozumiałe. Dawaj
INFORMACJĘ ZWROTNĄ, dzięki niej uczniowie będą wiedzieli nad czym należy
pracować.
9. Oceniaj WSPIERAJACO, nie oceniaj lakonicznie lecz staraj się wyczerpująco opisać i
uzasadnić stopień. Oprócz informowania o błędach – udziel rady, jak ich uniknąć,
zauważ co zrobił dobrze.
10. Stwarzaj możliwość osiągnięcia SUKCESU. Jedni dobrzy są w pisaniu wypracować,
drudzy mają talent plastyczny, inni pięknie śpiewają lub recytują wiersze. Pozwól aby
na twoich lekcjach uczniowie mogli wykorzystać swoje zdolności – stworzyć makietę
o historii Wikingów, napisać wiersz o mnożeniu ułamków lub zaśpiewać piosenkę o
zasadach pisowni.

