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SZKOLNY KATALOG METOD 
AKTYWIZUJ ĄCYCH 

Zespół Szkół w Olecku 
(Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, 

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku) 
 
 

Metody aktywizujące to grupa metod nauczania, które charakteryzuje to, że w procesie 
kształcenia aktywność uczniów przewyższa aktywność nauczyciela. 
Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, 
jej operatywności i trwałości. Dzieci muszą myśleć podczas wykonywania podjętych działań. 
Angażują się emocjonalnie; są aktywne w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno- 
motywacyjnej. Wykorzystując metody aktywne, uczymy dzieci właściwych stosunków 
międzyludzkich, zrozumienia, tolerancji.  

W trakcie przeprowadzania zajęć z wykorzystaniem metod aktywnych należy pamiętać o kilku 
zasadach: 

• Nie wykluczamy nikogo z zabawy, dlatego, że czegoś nie wie lub nie potrafi.  
• Nie dzielimy uczniów na lepszych gorszych.  
• Jeżeli ktoś nie ma ochoty się bawić, nie zmuszamy go.  
• Nauczyciel także uczestniczy w zabawie.  
• Każdy ma prawo do popełniania błędów.  

Rodzaje aktywności: 

• emocjonalna - jako motywacja i przeżywanie,  
• intelektualna - jako myślenie  
• sensomotoryczna – jako postrzeganie i działanie,  
• werbalna – jako wypowiadanie swoich myśli.  

Aktywizuj ące formy nauczania – to organizacyjna strona procesu nauczania – uczenia się, 
prowadząca do zwiększenia efektywności tego procesu. Obejmuje uczniów, łączy ich w 
odpowiednie grupy, organizując współprace grup i jednostek między sobą, rodzaj zajęć, warunki 
miejsca i czas pracy. 
 

Katalog stosowanych, między innymi, metod aktywizujących 

praca w grupach projekt indywidualny i grupowy 

symulacje drama 

odgrywanie ról metoda symulacji 

socjodramy, inscenizacje metody dialogowe- dyskusja dydaktyczna 

dyskusje i debaty metaplan 

rozwiązywanie problemów dyskusja panelowa (obserwowana 

„burza mózgów” dyskusja punktowa 
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wywiady debata korespondencyjna 

kwestionariusze, quizy metoda śnieżnej kuli 

analiza dokumentów źródłowych, w tym 
dokumentów prawnych; 

promyczkowe uszeregowanie 

analiza przypadku; akwarium 

podejmowanie decyzji metodą „drzewa 
decyzyjnego” 

metoda 635 

analiza SWOT rybi szkielet 

analiza argumentów „za” i „przeciw” karo (diamentowe uszeregowanie) 

nauka pisania petycji, skarg, wniosków i innych 
„dokumentów obywatelskich” 

piramida priorytetów 

gry i zabawy edukacyjne metoda „tysiąc definicji” 

metoda 5D milcząca układanka 

wieża metody integracyjne 

metoda trójkąta model GROW 

praca w terenie (wycieczki, wizyty w urzędach 
itp.) 

ulepszanie- „popraw klasówkę” 

teczki (porfolio) i wystawy metoda U 

metody audiowizualne 
metody ewaluacyjne- koszt i walizka, tarcza 
strzelecka 

 
Motywując do aktywnego uczestnictwa uczniów należy brać pod uwagę, iż oni sami mogą 

od siebie się wiele nauczyć. 
 
 
 


