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Grupowe formy pracy z uczniami zdolnymi
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W dzisiejszym materiale pragnê zaprezento-
waæ jedn¹ z grupowych formy pracy z uczniem
zdolnym. Forma ta stwarza bardzo przyjazne wa-
runki do tego, aby uczeñ w stopniu bardzo dobrym
opanowa³ swoje wiadomo�ci oraz umiejêtno�ci.
Grupowa forma pracy, o niej pragnê pisaæ, nieza-
przeczalnie wp³ywa na rozwój umiejêtno�ci wspó³-
pracy oraz wspó³dzia³ania z innymi, sprzyja podej-
mowaniu nowych zadañ oraz zwiêksza zaanga¿o-
wanie i motywacjê do pracy1. Uczeñ pracuj¹cy
w grupie ma równie¿ mo¿liwo�æ prezentacji w³a-
snych dokonañ na forum klasy lub szko³y. Praca
w grupie, bez w¹tpienia, uczy pe³nienia ról, a tak-
¿e ¿yczliwo�ci w stosunku do innych i tolerancji.
Stosowanie tej formy pracy zmusza uczestnika do
respektowania przyjêtych zasad, pomaga staæ siê
odpowiedzialnym za w³asny proces nauczania. Atu-
tem pracy w grupie jest umo¿liwienie wzajemne-
go uczenie siê od siebie, a tak¿e u�wiadomienie
odpowiedzialno�æ za siebie i innych. Forma ta rów-
nie¿ wp³ywa na poczucie bezpieczeñstwa ucznia2.

W terminologii specjalistycznej grup¹ okre-
�lamy pewn¹ liczbê osób, które znajduj¹ siê we
wzajemnej zale¿no�ci; grupê tê ³¹czy poczucie
wspólnego celu, wspólne zainteresowania lub/i
cele. Praca w grupie narzuca okre�lony udzia³ �
dwóch lub wiêcej osób, którym przypisujemy ró¿-
ne role (struktura). Niezbêdnym warunkiem
³¹cz¹cym grupê musi byæ komunikacja � uczest-
nicy zespo³u porozumiewaj¹ siê wzajemnie ze
sob¹, niekiedy maj¹ wp³yw na siebie3. Zauwa¿aln¹
cecha ka¿dej grupy jest wspó³zale¿no�æ � uczest-
nicy s¹ niejako skazania na wzajemn¹ pomoc, aby
osi¹gn¹æ okre�lony cel. Ka¿dy uczestnik grupy ma
poczucie bycia w nim, postrzega zespó³ jako jed-
no�æ. Wa¿nym elementem funkcjonowania grupy
jest respektowanie norm, mog¹ byæ one spisane
lub nie, ale istnieæ musz¹4.

W edukacji wyró¿niæ mo¿na dwie formy pra-
cy grupowej. Pierwsz¹ z form, jest praca w gru-
pie jednolitej tematycznie. Wszyscy uczest-
nicy tej grupy maj¹ do wykonania takie same
zadanie. Drugi typ, to grupa zró¿nicowana �

charakteryzuje siê tym, ¿e ka¿da z grup uczniow-
skich wykonuje inne zadania, które sk³adaj¹ siê
na pewn¹ ca³o�æ, a uzyskane wyniki prezentowa-
ne s¹ przez poszczególne grupy na forum klasy, czy
te¿ szko³y.

Prawid³owo zorganizowana grupowa praca
uczniowska umo¿liwia w³a�ciwe relacje oraz
wspó³dzia³anie nauczyciela (przewodnika)
i uczniów. Najczê�ciej stosowanym mechanizmem
jest rozpoczynanie pracy w parach, nastêpnie
w trójkach5. Najlepsze efekty przynosi praca w ze-
spo³ach czteroosobowych. Praca w parach u³atwia
uczniom w³a�ciw¹ komunikacjê. W grupie dwuoso-
bowej, widoczny jest indywidualny wk³ad poszcze-
gólnych uczniów, a dzia³ania ucznia zdolnego, ob-
sadzonego w roli lidera s¹ uwypuklone.

Praca w grupach powinna byæ poprzedzona
solidnym przygotowaniem nauczyciela. Nale¿y po-
stêpowaæ wg wcze�niej opracowanej przez siebie
procedury. W instrukcji nauczycielskiej niezbêd-
ne s¹ takie elementy jak:
1. Przygotowanie materia³ów.
2. Przydzia³ uczniów do grupy.
3. Precyzyjne omówienie zadañ.
4. Przekazanie instrukcji, chyba najlepiej w for-

mie pisemnej.
5. Okre�lenie ról np.: lidera, sekretarza, sprawoz-

dawcy, cz³onka grupy.

Aby praca w grupie przynios³a okre�lone efek-
ty bezwarunkowo nale¿y przydzieliæ role w gru-
pie6. Jedn¹ z najistotniejszych ról w grupie jest
lider (w tej roli widzimy naszego zdolnego). Za-
daniem lidera jest kszta³towanie zespo³u. Lider to
uczeñ, z którego zdaniem licz¹ siê wszyscy jej
cz³onkowie. Lider grupy ma wp³yw na to, jakie
decyzje podejmuj¹ inne osoby w grupie. Zadaniem
lidera jest organizowanie i kierowanie prac¹ gru-
py. Uczeñ, pe³ni¹cy rolê lidera nie dominuje, nie
narzuca swoich pogl¹dów. Zadaniem lidera jest
dbanie, by wszyscy w grupie mogli siê wypowie-
dzieæ, on równie¿ ustala kolejno�æ wypowiedzi. Sta-
ra siê, by wszyscy pracowali, by ka¿dy mia³ swój
udzia³ w rozwi¹zywaniu zadania. Lider nadzoruje,
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aby grupa pracowa³a nad zadaniem � tematem,
a nie po�wiêca³a uwagê sprawom ubocznym, nie-
istotnym dla osi¹gniêcia celu.

Drug¹ rol¹ w pracy grupy jest sekretarz,
uczeñ, który zobowi¹zany jest do pilnowania, by
nie umknê³y uwadze i pamiêci ciekawe pomys³y
zg³aszane w czasie pracy nad rozwi¹zaniem pro-
blem. Istotna rola sekretarza polega na tym, i¿
nawet je�li pomys³y nie bêd¹ wykorzystane od razu,
to mo¿e warto do nich wróciæ po jakim� czasie.

Trzecia rola przypada sprawozdawcy, które-
go zadaniem bêdzie prezentowanie efektów koñ-
cowych pracy grupy. Referuje on, jak grupa orga-
nizowa³a swoj¹ pracê, do jakich ustaleñ dosz³o,
przedstawia materia³ wypracowany przez zespó³.

Cz³onek zespo³u, to uczeñ, który intensyw-
nie pracuje, oczywi�cie na miarê swoich mo¿liwo-
�ci. Celem uczestnika jest osi¹gniêcie celu, który
wyznaczy³ lider grupy.

Istotnym elementem pracy grupowej jest
wyznaczenie czasu. Taki element mobilizuje do
efektywnej pracy. Zadaniowy czas pracy jest ele-
mentem ukonkretniaj¹cym nasze oczekiwania od
grupy7.

Praca w grupie uczniów zdolnych mo¿e prze-
biegaæ dwutorowo. Mo¿e ona przebiegaæ efektyw-
nie lub nieefektywnie. Baczna obserwacja pracy
grupy, mo¿e dostarczyæ nauczycielowi wiedzy na
temat tego, czy taka forma pracy lub taki przydzia³
ról by³ poprawny.

Warto w tym miejscu wskazaæ cechy efek-
tywnej grupy. Pierwszym istotnym elementem
jest atmosfera pracy, powinna ona nosiæ cechy
nieskrêpowanej i swobodnej. W dyskusji grupy
wszyscy jej uczestnicy powinni braæ udzia³, dys-
kusja dotyczy tematu, wszyscy pracuj¹cy w gru-
pie rozumiej¹ zadania, które maj¹ do wykonania.
Istotnym wyró¿nikiem efektywnej pracy grupy jest
wzajemne s³uchanie siê uczestników i ana-
lizowanie ka¿dego pomys³u8. Pracuj¹cy w gru-
pie czuj¹ siê nieskrêpowani w krytykowaniu i
mówi¹ szczerze to, co my�l¹. Wszystkie dzia³ania
w zespole s¹ dyskutowane, a cz³onkowie grupy
sobie pomagaj¹.

Dla twórczego nauczyciela organizacja pracy
w grupach zdecydowanie wzmacnia aktywizacjê
uczniów. Stwarza mo¿liwo�ci dobrego zaplanowa-
nia i wykorzystania czasu na naukê swoich uczniów.
Ta forma pracy jest odpowiedzi¹ na zainteresowa-
nia i pasje uczniów oraz stwarza mo¿liwo�ci lep-
szego poznania uczniów i nawi¹zania z nimi bli¿-

szego kontaktu. W koñcu forma ta wp³ywa na inte-
gracje zespo³u, czy to zadaniowego czy te¿ klaso-
wego. Przypomnijmy, i¿ uczeñ nieprzeciêtnie zdol-
ny ma inne potrzeby edukacyjne, s¹ one odmienne
od innych uczniów, których nierzadko mo¿na na-
zwaæ przeciêtnymi. Metoda pracy w grupie bez
w¹tpienia pozwala je zaspokajaæ9.

Przy wielu niedogodno�ciach zwi¹zanych
z prac¹ w grupie (skrupulatne przygotowanie ma-
teria³ów przez nauczyciela, subiektywizm oceny,
skomplikowana logistyka) zachêcam do wdra¿a-
nia jej w pracy z uczniem zdolnym. Praca w gru-
pie, oprócz zalet dydaktycznych, jest równie¿
wy�mienit¹ okazj¹ do przygotowania ucznia do
prawid³owego rozwoju w grupie rówie�niczej,
a w konsekwencji do ¿ycia w spo³eczeñstwie. Pod-
czas organizacji pracy w grupie zaistniej¹ pewne
mechanizmy, które reguluj¹ codzienne funkcjono-
wanie ucznia. Owymi mechanizmami ¿ycia spo-
³ecznego jest zespó³ norm, wed³ug których ¿yj¹
i postêpuj¹ cz³onkowie danej spo³eczno�ci � w na-
szym przypadku ról w grupie10.

W kolejnym artykule przybli¿ê zagadnienia
zwi¹zane z projektem edukacyjnym, jako coraz bar-
dziej popularn¹ form¹ pracy z uczniem uzdolnio-
nym.ö
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