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• wstęp teoretyczny 
o jak planować doświadczenia, 
o o problemie dydaktycznym, 
o czym dokładnie jest IBSE, 
o technika chemii w małej skali, 

 

• zajęcia praktyczne 
o eksperymenty „zgodne ze skryptem”, 
o doświadczenia „z burzą mózgów”. 

Tematyka dwóch dni warsztatowych 



czym tak naprawdę jest przyrodniczy 

eksperyment? 



tekst 

wykład 

pokaz planszy, foliogramów 

prezentacja multimedialna 

dyskusja 

zajęcia laboratoryjne, gry dydaktyczne, modelowanie 

w
zr

o
st

 s
ku

te
cz

n
o

śc
i k

sz
ta

łc
en

ia
 

a po 2 tygodniach tyle zapamiętujemy z tego, co 

czytamy 

słyszymy 

widzimy 

widzimy i słyszymy 

powiemy i zapiszemy 

zrobimy, 
wykorzystamy 

w praktyce 
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OGÓLNIE ROZUMIANY EKSPERYMENT DYDAKTYCZNY  
(Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela,  WSiP, W-wa 1995 r.) 

Polega  na wywoływaniu zjawiska lub procesu,  
bądź zmianie jego przebiegu za pomocą oddziaływania 

określonym czynnikiem oraz rejestracji powstałych zmian. 

W naukach  pedagogicznych wyróżnia się  dwa typy eksperymentu: 
eksperyment laboratoryjny oraz eksperyment naturalny.  

EKSPERYMENT LABORATORYJNY charakteryzuje się 
przeprowadzaniem badania w sztucznie wytworzonych 
warunkach, których przykładem może być laboratorium 

badawcze.  
 



Podczas eksperymentu laboratoryjnego możliwe jest 
bardziej dokładne wyodrębnienie interesującego nas 
czynnika spośród elementów niepożądanych.  

Czynnik ten (patrz matematyka, teoria funkcji) nazywa się   

         ZMIENNĄ NIEZALEŻNĄ. 

Zaobserwowany  wynik eksperymentu  nazywa się  

            ZMIENNĄ ZALEŻNĄ. 

Podczas eksperymentu laboratoryjnego istnieje cały szereg zmiennych 
niezależnych, z których tylko część możemy kontrolować. 

Planując eksperyment badawczy przewidujemy 
zmienne niezależne i określamy jaki będzie zakres ich 

wpływu na otrzymany przez nas wynik.  



EKSPERYMENT PRZYRODNICZY 

ILUSTRACYJNY BADAWCZY 

WPROWADZAJĄCY 

PROBLEMOWY 

ODKRYWAJĄCY WERYFIKUJĄCY 



PROBLEM DYDAKTYCZNY 
 

Jest to trudność teoretyczna  
lub praktyczna, którą uczeń może 

pokonać dzięki własnej aktywności  
i posiadanym umiejętnościom,  

w wyniku czego zdobywa wiedzę. 
  

Jest to struktura o niepełnych danych.  
  

Jest to zadanie, którego uczeń  
nie może rozwiązać korzystając 
wyłącznie z  posiadanej wiedzy.  

Do jego rozwiązania potrzebne jest 
myślenie produktywne wzbogacające 

jednocześnie jego wiedzę. 



Połącz dziewięć kropek  pokazanych na rysunku 
czterema liniami prostymi, nie odrywając ołówka  
od papieru, tak aby linie te nigdzie się nie nakładały  
z wyjątkiem punktów przecięcia. 

ZADANIE do problemu dydaktycznego 



•  zawiera element, elementy nowości dla ucznia, 
 
• wymaga samodzielnego rozwiązania, 
 
• wymaga wykorzystania posiadanej wiedzy  

lub informacji możliwych do samodzielnego 
uzyskania, 

 
• daje możliwość uzyskania (w wyniku wyżej 

wymienionych działań) nowych wiadomości  
i umiejętności. 

CECHY PROBLEMU DYDAKTYCZNEGO: 



Rozwiązywanie problemów 
dydaktycznych 

 
 jest to wynik uczenia się,  

 
a jednocześnie sposób uczenia się. 

 



Czy istnieje wzór na sukces? TAK! 
SUKCES = INTELIGENCJA (PRACA)2 • 



Czy istnieje algorytm rozwiązania 
problemu dydaktycznego? NIE! 

Jeżeli zadanie, z którym uczeń 
się styka jest w pewnym 

stopniu podobne  
do wcześniej  

rozwiązywanych zadań to… 

dotychczasowe doświadczenie jest 
ważnym źródłem wiedzy! 



I.   ZROZUMIENIE PROBLEMU 
  
II.   WYOBRAŻENIE PROBLEMU 
  
III.   WYKONANIE PLANU ROZWIĄZANIA 
  
IV.   WERYFIKACJA 

ETAPY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU 
  
 



 I. ZROZUMIENIE PROBLEMU 
 
a) zrozumienie celu (identyfikacja celu) (prawidłowe rozpoznanie  

bez późniejszego zniekształcania bądź zmiany; sformułowanie celu nie może 
ograniczać liczby rozwiązań), 

b) zrozumienie warunków (podanych i domyślnie założonych). 

  
Wybrane trudności związane ze zrozumieniem warunków: 

•    przyjmowanie nieprawdziwych założeń, 
•    z winy układającego w zadaniu pominięte zostają 

istotne założenia, które dla osoby zaawansowanej  
są oczywiste, 

•   trudne specyficzne słowa lub wyrazy wieloznaczne 
(np. nadmiar, potraktowano, przemyto, oddzielono), 

•   błędy czytania. 



II. WYOBRAŻENIE PROBLEMU 
  
 
Zrozumienie i wyobrażenie problemu nie jest tym samym.  

 
Wyobrażenie jest w stosunku do zrozumienia wyposażone  

w dodatkową interpretację  i zawiera informacje,  
które nie są podane w treści zadania. 

 
Istnieją różnice w wyobrażeniu sobie  
problemu przez poszczególne osoby   
- szczególnie poprzez „nowicjuszy”.  



UCZENIE ROZUMIENIA PROBLEMÓW 
 

Zamiast przedstawiać algorytm rozwiązania nauczający zadaje 
pytania, które pomagają uczniowi zrozumieć zadanie i rozwinąć 
sensowną strategię jego rozwiązywania. 
 
PYTANIA: 

Co masz zrobić w tym zadaniu? (cel zadania) 
Jakie warunki zawiera zadanie? (narzucone warunki) 
Czy jest coś, co przyjąłeś jako prawdę, mimo że nie zostało  
to sformułowane? (warunki nie narzucone) 
Czy jest coś, co Twoim zdaniem, na pewno nie może być prawdą 
w świetle postawionych warunków?  
Czy zauważyłeś jakieś niejasności i czy potrafisz się do nich 
ustosunkować? 



Co zrobisz najpierw, rozwiązując to zadanie?  
(jaka procedura ogólna) 
Co dalej? 
Czy widzisz coś jeszcze, co mogłoby Ci pomóc zrozumieć zadanie? 
(nowe możliwości) 

Istnieją dowody na to, że zmuszanie uczniów do poświęcenia 
większej ilości czasu na zrozumienie i wyobrażenie sobie 
zadania jest skuteczniejsze niż wykorzystanie tego czasu  
na dodatkowe ćwiczenia. 

UCZENIE ROZUMIENIA PROBLEMÓW c.d. 
PYTANIA c.d.: 



III. WYKONANIE PLANU ROZWIĄZANIA 
   
Jedno z podejść polega na udzieleniu odpowiedzi na następujące 
pytania w trakcie rozwiązywania: 
  

Co muszę zrobić? 
Jakiej wiedzy powinienem użyć? 
Czy da się ją zastosować i w jaki sposób? 
Jakie z tego wyciągnę wnioski? 



IV. WERYFIKACJA 
 
Tylko dobrzy uczniowie sprawdzają wyniki swojej pracy,  
a zachęcanie reszty do robienia tego samego nie przynosi 
większych rezultatów.  
 
Wiąże się to z tym, że słabsi uczniowie nie są przekonani  
o celowości tej operacji ze względu na to, że mają niewielką 
pewność czy proces ten zostanie przez nich właściwie 
wykonany. 

Czyli jak wielka jest rola NAUCZYCIELA 
w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych. 



Problemowy eksperyment szkolny poprawny dydaktycznie: 

  badawczy nie ilustracyjny, 
  właściwie przygotowany, 
  przetestowany przed  wykonaniem, 
  bezpieczny,  
  prosty i jeśli to możliwe wykorzystujący  
   substancje znane uczniom z życia codziennego, 
  zgodny z wybranymi zasadami nauczania, 
  efektowny i angażujący zmysły uczniów, 
  obserwowalny najlepiej bez ef. ubocznych, 
  kończący się wyraźnym wynikiem  
    (pozytywnym lub negatywnym), 
  krótki, 
  powtarzalny, 
  wytłumaczalny na danym etapie kształcenia, 
  powiązany z procesem dydaktycznym. 



OPIS DOŚWIADCZEŃ PRZYRODNICZYCH 
  

Uwagi (dotyczą specyficznych rzeczy oraz wymogów bezpieczeństwa) 

Cel doświadczenia (dla nauczyciela) 

Tytuł doświadczenia (nie sugeruje wyniku!!!) 

Sprzęt i odczynniki 

Opis (bardziej dla nauczyciela) 

Schemat (opis graficzny -  nie obrazek lub rysunek) 

Obserwacje (spostrzeżenia, wynik) – to co rejestrują zmysły 

Wniosek (wnioski) 

PYTANIA 
KONTROLNE 



Katalaza jest enzymem występującym w komórkach ludzkich, zwierzęcych, roślin fotosyntetyzujących 

oraz grzybów i bakterii tlenowych. Przyspiesza ona rozkład nadtlenku wodoru powstającego  

w żywych komórkach. Jest bardzo aktywnym enzymem jeśli działa w odpowiednich warunkach. 

Skrajne czynniki wpływają na nią dezaktywująco, nawet przy krótkim czasie kontaktu.  

Łatwo można wyizolować ją na przykład z ziemniaka, wątroby czy nerek wołowych. Aktywność 

katalazy bada się poprzez podziałanie roztworem nadtlenku wodoru.  Zachodzi wtedy reakcja 

chemiczna opisana poniższym schematem: 

 
Powstałymi produktami reakcji enzymatycznej są woda i tlen cząsteczkowy.  

ZADANIE PROBLEMOWE 
Czy w surowym ziemniaku znajduje się enzym – aktywna katalaza? 



ZADANIE PROBLEMOWE 
Czy w surowym ziemniaku znajduje się enzym – aktywna katalaza? 

Doświadczenie część I 
 
Działanie roztworem nadtlenku wodoru 
na rozdrobnionego, surowego ziemniaka 
(od polskiego rolnika) 

starte, surowe  
ziemniaki 

roztwór H2O2 Problemy dydaktyczne: 
 
• Czy w ziemniaku znajdowała się 

aktywna katalaza? 
 

• Jak zidentyfikować produkty  
zachodzącej reakcji chemicznej? 
 

• Czy można wykonać próbę 
badawczą i próbę kontrolną? 



czyli rozwinięcie PROBLEMU DYDAKTYCZNEGO 



Czym jest IBSE? 

 

Inquiry Based Science Education – IBSE 

 

„Nauczanie przedmiotów przyrodniczych  

i ścisłych przez dociekanie naukowe” 



Dlaczego IBSE? 

 
Science Education NOW 
 
„Postuluje się poprawę w jakości nauczania 
przedmiotów przyrodniczych poprzez wprowa-
dzanie metod Inquiry Based Science Education 
(IBSE) i szkolenie nauczycieli ze stosowania tych 
metod.” 

 
 

Raport Komisji Europejskiej 



Inquiry Based Science Education 
nauczanie i uczenie się nauk przyrodniczych 

w oparciu o dochodzenie i rozumowanie naukowe 

sposób w jaki naukowcy badają 
zjawiska przyrodnicze 

sposób w jaki uczący się ludzie 
poznają zjawiska przyrodnicze 



Czyli gdyby ująć to w dwóch słowach – czym tak naprawdę jest IBSE? 

IBSE jest nowym, problemowym spojrzeniem  
na tradycyjny kontakt z uczniem 

Tradycją w kontakcie z uczniem są  

na przykład: lekcje, zajęcia kółek 
przedmiotowych, wycieczki, 

projekty edukacyjne i tym podobne 

Rola IBSE. Czyli kim ma być UCZEŃ: 
• naukowcem, odkrywcą przez niego nieznanego, 

• uczestnikiem planowania i rozwiązywania problemów, 
• aktywnym uczestnikiem. 



Tradycyjne praktyki vs IBSE 

Tradycyjne praktyki 
• Poszukiwanie jednej prawidłowej 

odpowiedzi 

• Podawanie wymaganych definicji 
i faktów naukowych 

• Odtwarzanie procedur 
laboratoryjnych (jak przepis 
książki kucharskiej, hands-on 
practice) 

• Eksperyment jako ilustracja 
poznawanego zjawiska. 

IBSE 
• Pytania i dociekanie otwarte  

na nowe idee i rozwiązania 

• Samodzielne formułowanie 
definicji i zależności jako wyniku 
rozumowania 

• Procedura laboratoryjna tylko 
jako narzędzie (minds-on 
practice) 

• Eksperyment jako narzędzie, 
służące rozwiązaniu problemu. 



Wskazówki dla nauczyciela stosującego IBSE 

• Poczuj naukowość. To generuje hałasy, zapachy, ruch i może denerwować 
nauczyciela ☺ 

• Uczenie się może być hałaśliwe i może wymykać się spod kontroli. 
• Wiedzę można znaleźć wszędzie, nie tylko w podręczniku. 
• Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie to uczciwie powiedz to swoim uczniom. 
• Ucz sceptycznego, krytycznego podejścia do informacji, teorii, prawd. 
• Łącz różne dziedziny nauki, ucz interdyscyplinarnie. 
• Ucz o naukowcach, tych współczesnych i tych z historii nauki, ucz, w jaki sposób 

doszli do osiągnięć, które stały się odkryciami, wynalazkami, podwalinami 
współczesnej nauki. 

• Nie obawiaj się wprowadzać nowe rozwiązania. 
• Mierz siły na zamiary. 

Doing Good Science In Middle School, O. Jorgenson, 
J. Cleveland, R. Vanosdall, NSTApress, 
 
Źródło bezpośrednie: Blaine 2001, Science is 
elementary, CESI Science. 



Rodzaje eksperymentów w IBSE 

• Eksperyment przeprowadzany zgodnie  

z gotowym przepisem - praca ze skryptem. 

 

 

• Doświadczenie na rodzaj „burzy mózgów”  
w myśl własnoręcznego zaprojektowania, 
wykonania i analizy. 



Dlaczego chemia  

w małej skali? 

 Technika SSC polega na: 

- wykorzystanie małych ilości substancji, 

- indywidualizacji doświadczenia chemicznego,  

- bezpieczeństwo ucznia, 

- Intuicyjność, 

- krótki czas wykonywania eksperymentów. 

 

  WIĘCEJ CZASU NA OBSERWACJE I WNIOSKI! 









Wykorzystywane szkło i wyposażenie + montowanie 



A teraz… 
doświadczenia 



Kolejność działań 

Zapoznanie  
z przepisem 

Wykonanie 
doświadczenia 

Informacje praktyczne 
(zakup odczynników) 


