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Jest dziewięć głównych elementów w Szacie Eksperta. Trzy fundamentalne to: wyobrażony kontekst, 
narracja i pytania badawcze, trzema podstawowymi elementami są: zespół ekspertów, klient i zlecenie, 
ostatnie trzy to elementy dramatyczne: napięcie, inne punkty widzenia i strategie dramatyzacji.  

Szata Eksperta (ang. Mantle of the Expert)  
Metoda nauczania, która wykorzystuje teatr i pytania 
badawcze, aby stworzyć wymyślony kontekst uczenia się. Tym 
terminem określa się również cykl lekcji poświęcony jednemu 
zagadnieniu, szatą eksperta może być cykl lekcji poświęconych 
Titanicowi, Parku dla Zwierząt czy Wyspie Dinozaurów.

Elementy fun-
damentalne

Wyobrażony 
kontekst 
Fikcyjny kontekst

(ang. Imaginary context lub ficSonal context) 
Historia stworzona na potrzeby zajęć, są trzy podstawowe 
funkcje fikcyjnego kontekstu: 
1. stworzenie szerszych możliwości dla nauczania podstawy 

programowej 
2. sprawienie, aby nauka podstawy programowej była 

sensowna i celowa 
3. wzbudzenie zaangażowania uczniów podstawą 

programową 
Jeśli kontekst wzbudzi zainteresowanie uczniów i zaangażuje 
ich do działania, nauczyciel może go wykorzystać do nadania 
sensu nauce. 

Narracja (ang. NarraSve) 
Aby stworzyć narracje nauczyciel musi zdecydować, jakie 
wydarzenia dzieją się w wyobrażonym kontekście, a następnie 
wykorzystać je, aby przyciągnąć zainteresowanie dzieci i 
wprowadzić ich w fikcję. Można to porównać do otwarcia 
drzwi, które daje sposobność, spojrzenia co się dzieje w 
środku.  
Funkcje narracji: 
1. Przygotowanie kontekstu dla uczniów, w taki sposób jak 

zaczyna się film lub przedstawienie teatralne 
2. Zaoferowanie uczniom drogi do fikcji: aktywność lub 

zespół aktywności, która zapewni im możliwość wejścia w 
kontekst, z pozycji bohatera opowieści, w taki sam sposób 
jak dzieje się w to w wyobrażonej zabawie 

3. Sprawienie, aby nauka programu nauczania, była 
niezapomniana, zrozumiała i spójna

Pytania badawcze (ang. Inquiry quesSons) 
Zadaniem nauczyciela jest stworzenie takich pytań 
badawczych, które będą dawać uczniom możliwości, 
zgłębiania programu nauczania w fikcyjnym kontekście. 

Elementy 
podstawowe

Zespół ekspertów (ang. Expert team) 
Rola, którą przyjmują uczniowie podczas nauczania przy użyciu 
Szaty Eksperta. Są osobami z władzą oraz odpowiedzialnością, 
jaką dani eksperci mieliby w realnym świecie



Klient (ang. Client) 
Jest to osoba dla której zespół ekspertów pracuje, klient 
nadaje zespołowi cel, znaczenie i kierunek w którym ma iść ich 
praca. Rolą klienta jest ustalanie zadania, wymaganie 
najwyższych standardów, ocena pracy zespołu i przekazanie 
informacji zwrotnej

Zlecenie (ang. Commission) 
Wymaga od zespołu wykonania szeregu zadań i działań, które 
stwarzają uczniom możliwość realizacji programu nauczania 
oraz rozwijania wiedzy, umiejętności i zrozumienia.

Elementy 
dramatyczne

Napięcie (ang. Tension) 
Jest to zbiór wydarzeń, które z biegiem czasu dzieją się w fikcji. 
W pewnym znaczeniu jest to paliwo, które napędza historię i 
sprawia, że praca dzieci jest ważna, ekscytująca i wymagająca. 
Napięcie wzbudza zainteresowanie dzieci, utrzymuje je w fikcji 
i dodaje celowości oraz ekscytacji nauce. 

Inne punkty 
widzenia

(ang. Different point of view) 
Podczas stosowania Szaty Eksperta, uczniowie i nauczyciel 
przyjmują różne role i patrzą na wydarzenia z różnych 
punktów widzenia, daje to możliwość poznania motywacji 
jakie kierują ludźmi, patrzenia na wydarzenia z innych 
perspektyw, podważa to również opinie uczniów i ich 
wyrobione zdania na dany temat. Dzięki użyciu innych 
punktów widzenia uczniowie mogą również odkrywać 
złożoność wydarzeń i eksperymentować z różnymi 
rozwiązaniami problemów i wyzwań.

Strategie 
dramatyzacji

(ang. Drama strategies) 
Teatr i strategie dramatyzacji są bardzo ważnym elementem 
metody. Pozwalają nauczycielowi manipulować czasem. W 
tracie jednej lekcji przenieść się do przeszłości, wrócić do 
teraźniejszości, a potem zrobić krok do przyszłości. Techniki 
teatralne dają uczniom możliwość odkrywania, badania, 
dyskutowania i refleksji, jak również dają im władzę wpływania 
na wydarzenia. Oprócz tego stwarzają „bezpieczną strefę”, w 
której uczniowie mogą wypróbować różne rozwiązania i 
sprawdzić rozmaite scenariusze. 

Język dramatyczny (ang. Language of drama) 
Jest to ważne narzędzie w pracy nad Szatą Eksperta. Dzięki 
niemu możemy wprowadzać uczniów do fikcyjnego kontekstu 
lub przenosić ich z powrotem do klasy lekcyjnej. 



Uczenie się w kontekście wyobrażonym 
  

„Każda zabawa coś znaczy”  
- Johan Huizinga 

W pierwszej części tej książki odpowiedzieliśmy na pytanie, czym jest metoda Szaty 
Eksperta. Przyjrzeliśmy się zasadom i wartościom leżącym u podstaw tego podejścia, a także jego 
różnym elementom, strategiom i konwencjom. W drugiej części zajmiemy się nowym 
zagadnieniem: „Jak mogę używać tej metody w klasie?”. Przyjrzymy się czterem nowym obszarom: 
wyobrażonemu kontekstowi uczenia się, planowaniu, wprowadzaniu metody i nauczaniu.  

Ten rozdział pokazuje, jak można zaadaptować i zastosować wyobrażoną zabawę, coś, co 
jest powszechnie wykorzystywane przez dzieci, aby stworzyć angażujący kontekst do nauki. W 
szczególności przyjrzymy się, jak kluczową rolę odgrywa w tym procesie język, oraz w jaki sposób 
można wykorzystać przejście do i z fikcji, aby wzbudzić zainteresowanie uczniów podstawą 
programową i nadać jej sens. 

Kiedy zacząłem używać Szaty Eksperta, starałem się zrozumieć, jak przenieść dzieci do i z 
wyobrażonego świata. Używałem wszelkiego rodzaju rekwizytów i trików, w tym podkładek do 
pisania, muzyki i gestów, aby to ułatwić, jednak nic nie zdało egzaminu, wszystko było niezgrabne, 
jak nowy kierowca, który piłuje biegi.  

Pamiętam jedną strategię, która wymagała ode mnie noszenia plakietki z dwoma 
nazwiskami. Po jednej stronie był „pan Taylor, nauczyciel”, po drugiej „pan Brown, ochrona”. Ilekroć 
chciałem, aby dzieci były poza fikcyjnym kontekstem, odwracałem plakietkę na „pana 
Taylora”. Zawsze, gdy chciałem, żeby znalazły się z powrotem w fikcji, zastępowałem ją „panem 
Brownem”. Musiałem więc ją ciągle odwracać, co dzieci na ogół ignorowały. 

Pewnego dnia uczniowie zajęli się pracą pisemną - bodajże instrukcją karmienia psów - gdy 
jeden z uczniów, chyba Callum, podniósł rękę. 
 - Tak, Callum? - powiedziałem. 
 - Jak się pisze „hodowla”? - zapytał. 
 - Kogo pytasz? - odpowiedziałem, wykazując się sprytem i przekręcając plakietkę, żeby dać 
mu wskazówkę. 
 - Nie wiem - odpowiedział. - Kto zna się lepiej na pisaniu? 

To był koniec tej naiwnej strategii: plakietkę wyrzuciłem do kosza razem z podkładką, moją 
kolekcją czapek i nazwą zespołu na drzwiach klasy. Dla dzieci to wszystko było niepotrzebne, były to 
rekwizyty, które pomagały tylko mnie. 

Musiałem dowiedzieć się, w jaki sposób Luke, Dorothy i inni ludzie, których widziałem 
podczas stosowania tej metody, sprawili, że wyglądało to tak łatwo i prosto. Przełom nastąpił 
pewnego dnia podczas zabawy w domu z moimi dziećmi. Były wtedy dość małe. 
 - To dla ciebie, tato - powiedziała najstarsza Lilly, zakładając mi koronę na głowę. - Jesteś 
księciem i zamierzasz poślubić księżniczkę. 
 - Jak to się stanie? - zapytałem. 
 - EXe jest w kościele. Finn i ja wprowadzimy cię do środka. Jestem królową, on jest królem. 
 - Rozumiem. Jak powinniśmy zacząć? 
 - Będziemy cię trzymać za ręce. - Lilly wzięła moją jedną rękę, Finn drugą i zaprowadzili 
mnie do kościoła (naszego salonu, udekorowanego na tę okazję). 



Aby utrzymać nastrój, nuciłem melodię marsza weselnego: „Dam, dam, daram… dam, dam, 
daaaaram”. EXe stała tam w sukni ślubnej. Spojrzała na mnie i zachichotała (musiałem dobrze 
wyglądać w plas_kowej złotej koronie i małej różowej pelerynie.) 

A potem - BAM! - to jest to! Robimy to! Choć to niby takie trudne, Lilly to robi i nawet się 
specjalnie nie stara - prowadzi mnie do świata fikcji, używając języka dramatycznego. W jednej 
chwili rozmawiamy „na zewnątrz”, a ona mówi mi, kim jestem i co się wydarzy, a w następnej 
jesteśmy „wewnątrz”, wchodząc do kościoła jak w opowieści. 

Nie było żadnych sztuczek i skomplikowanych strategii: Lilly i inni po prostu to robili. A 
ponieważ przestałem mówić i zacząłem słuchać, zamiast nadmiernie wszystko komplikować moim 
dorosłym spojrzeniem na świat - też to robiłem. Proste! 

To doświadczenie na zawsze zmieniło moją praktykę: zdałem sobie sprawę, że jeśli chcę 
używać tej metody, muszę przestać myśleć jak nauczyciel i zacząć myśleć jak dziecko. Moje 
racjonalne spojrzenie na świat przeszkadzało mi w pracy: musiałem przestać traktować Szatę 
Eksperta jako coś, co robię w klasie, a zacząć myśleć o tym jako o czymś, co robimy razem. 

Kluczem była wyobraźnia, która zmusiła mnie do całkowitego przemyślenia, w jaki sposób 
używam języka w klasie. Zacząłem znacznie częściej mówić w czasie teraźniejszym, opisywać 
zdarzenia „w tej chwili”, jakby naprawdę się działy, i wyjaśniać mojej klasie, kiedy jesteśmy „w 
środku”, wewnątrz historii, a kiedy „wychodzimy”, tak jak robiła to Lilly, wprowadzając mnie w 
zabawę. 

To było dosłownie dziecinnie proste, ale zapomniałem, jak to się robi. 
Aby zilustrować ten proces, opowiem dwie historie. Pierwsza dotyczy małego chłopca, który 

spędza czas w domu z mamą, grając w grę, skupiony na własnych zainteresowaniach. Druga odnosi 
się do pierwszoklasistów, pracujących z nauczycielem nad stworzeniem fikcyjnego kontekstu, 
którego użyją do zgłębiania programu nauczania. Obie historie dotyczą użycia języka i sposobu, w 
jaki przenosi uczestników do fikcyjnego świata i z powrotem. 

Chłopiec ogląda swój ulubiony film o dinozaurach. Jego ręce i nogi drgają w odpowiedzi na 
wydarzenia na ekranie, a usta poruszają się, gdy powtarza znajome słowa aktorów. Zna ten film na 
pamięć; wokół niego znajdują się dinozaury, którymi bawi się od rana do wieczora: ustawia je w 
rzędy, układa w grupy i toczy imponujące bitwy. Te różne rzeczy (filmy, zabawki, obrazy i historie) 
reprezentują krajobraz jego wyobraźni, odtwarzany i powtarzany raz po raz. Razem zapewniają mu 
znaczący i ekscytujący kontekst do rozwijania pomysłów i odkrywania osobistego rozumienia 
świata. Są mostami, które łączą wewnętrzny świat jego umysłu z zewnętrznym światem otaczającej 
go rzeczywistości. 

Kiedy film się kończy, chłopiec zeskakuje z sofy i kładzie się płasko na ziemi, obniżając się do 
poziomu dinozaurów. Przez chwilę przygląda się im uważnie, badając je pod różnymi kątami, po 
czym zaczyna nimi poruszać, warcząc i rycząc, gdy atakują się nawzajem. Sięgając do pudełka, 
wyciąga postać w kształcie człowieka ubranego w khaki i trzymającego strzelbę. Uważnie ustawia 
postać za drewnianym blokiem, a następnie przesuwa ją tak, aby mogła obserwować dinozaury 
pozostając niewidoczną. Następnie chłopiec zmienia pozycję i ustawia się za postacią, tak, aby móc 
zobaczyć walczące dinozaury z innego punktu widzenia. W swoim umyśle połączył zabawki i 
wydarzenia z filmu w nowy krajobraz: wyobrażony przez niego świat, nad którym panuje. 

Nagle jego koncentracja zostaje przerwana przez mamę, która woła go na obiad. Chociaż 
niechętnie opuszcza świat wyobraźni, chłopiec zauważa swój głód i przerywa zabawę, aby zjeść. 
Prawdziwy świat wkroczył do gry i przez pewien czas to on ma pierwszeństwo. Gdy opuszcza 
zabawki i wchodzi do jadalni, jego uwaga przenosi się z wewnętrznego wymyślonego świata 
dinozaurów na zewnętrzny, prawdziwy świat domu i rodziny. 



 

Dla chłopca oba światy istnieją jednocześnie tak długo, jak zechce, lub dopóki jego umysł 
nie zajmie się czymś nowym. W pewnym sensie wymyślony świat dinozaurów jest zakorzeniony w 
jego prawdziwym domu. Podczas zabawy chłopiec na pierwszym planie umieszcza wydarzenia w 
wymyślonym świecie (walki dinozaurów, ukrywanie się odkrywców), a na drugim rzeczywiste 
aspekty swojego domu: dywan, sofę, ściany, dom. Kiedy mama woła go na lunch, kolejność się 
zmienia i chłopiec koncentruje się na rzeczywistych wydarzeniach, takich jak siedzenie przy stole i 
jedzenie. 

 Podczas wspólnego lunchu chłopiec chętnie opowiada mamie o wydarzeniach z 
wymyślonego świata. Ona uważnie słucha i zadaje mu pytania. Oczywiście słyszała to już wcześniej, 
ale zdaje sobie sprawę, jak ważne jest to dla jej syna, i zachęca go do mówienia. 
  - Opowiedz mi o tym odkrywcy - prosi. - Czy dinozaury go widzą? 
 - Nie w tej chwili - odpowiada chłopiec. 
 - A czy go zobaczą? 
 - Tak - kiwa głową. 
 - Więc co się stanie? 
 - Będą go gonić. 
 Gdy rozmawiają, oboje znajdują się poza fikcją, w prawdziwym świecie, omawiając wydarzenia w 
wyobrażonym przez chłopca świecie dinozaurów. Co ważne, oboje traktują ten wyimaginowany 
świat tak, jakby był prawdziwy. Pytania matki są poważne i pełne szacunku (nie chce umniejszać 
jego zabawy), a w odpowiedzi chłopiec traktuje ją jak kogoś, komu może zaufać. Nie ma między 
nimi poczucia ironii: mama nie śmieje się z jego powagi ani nie wygłasza fałszywych komentarzy, 
które mogłyby zachwiać jego entuzjazmem. Rozumie, że jej syn zainwestował dużo czasu i energii 
w ten świat, oraz że dla niego to poważna sprawa. 

Ilustracja nr 1



  Po obiedzie chłopiec zaprasza ją do przyłączenia się. 
 - Chciałabyś się pobawić? - pyta. 
 Mama zerka na zegarek i zgadza się z uśmiechem. 
 - Możesz być tyranozaurem - mówi. 
 - W porządku - odpowiada mama. - Pokaż mi, jak wygląda. 
 Chłopiec odsłania zęby, zamienia palce w szpony i kuca.  
 - AAAAAAHHHH! - ryczy. 
 - Rozumiem - mówi mama. - Więc jak powinniśmy zacząć? 
 - Gonisz mnie - odpowiada. - Jak w filmie. 
 - Dobrze - mówi, wydając własny ryk i goniąc go do salonu. 

 W tej chwili zarówno matka, jak i syn wskoczyli do wymyślonego świata i gra się 
rozpoczyna. On wciela się w dorosłego odkrywcę: zaradną postać, nieustraszoną, dobrze 
poinformowaną i zdolną do złapania dinozaurów. Jego mama staje się przerażającym tyranozaurem 
z paszczą pełną ostrych zębów: głodnym, inteligentnym i zdecydowanym złapać swoją zdobycz. Nie 
chodzi o to, że prawdziwy świat całkowicie zniknął - meble w salonie i stół w jadalni wciąż tam są; 
po prostu chłopiec i jego matka zdecydowali się zostawić to w tyle, koncentrując się na świecie 
fikcyjnych wydarzeń, postaci i krajobrazów. To świadome i wynegocjowane zawieszenie 
rzeczywistości zostało uzgodnione przez obie strony w celu stworzenia wspólnego fikcyjnego 
świata, którego odmiennością oboje mogą się cieszyć. Chłopiec chce w bezpieczny i kontrolowany 
sposób przeżyć emocje związane ze swoim ulubionym filmem, a jego mama chętnie mu pomoże, 
wcielając się w rolę tyranozaura. Wchodzenie w fikcję jest dla nich łatwe: wystarczy na chwilę 
zawiesić niewiarę i bawić się tak, jakby wymyślony świat był prawdziwy. 

Kiedy biegają po salonie i schodach, tyranozaur kłapie paszczą i głośno ryczy. Odkrywca 
schyla się i przemyka, próbując uciec. Nagle tyranozaur chwyta odkrywcę i udaje, że gryzie go w 
szyję. „AAAAAAAAAHHHH!” - ryczy. 

To jednak za dużo dla chłopca, który wybucha płaczem. Nie mając takiego zamiaru, jego 
mama posunęła się za daleko. Przestraszyła go i w tym momencie (przynajmniej dla chłopca) 
historia się kończy. Jego łzy są prawdziwymi łzami, a jego lęki są prawdziwymi lękami. Jego mama, 
rozpoznając tę zmianę, przestaje być T.Rexem i przytula go.  

 Oboje wrócili teraz do prawdziwego świata. 
 - Przepraszam, myślałam, że tego właśnie chcesz. 
 - Nie - chłopiec pociąga nosem. - Tyranozaur nie może złapać odkrywcy. 
 - Och - odpowiada mama. - Pomyliłam się. Proszę, powiedz mi, co będzie dalej. 

 Chłopiec wyjaśnia, że tyranozaur prawie łapie odkrywcę, ale ten sprawia, że dinozaur 
wpada w pułapkę. Mama słucha uważnie. 
 - Myślę, że teraz rozumiem - mówi. 

Chłopiec przestaje płakać i ociera łzy. 
 - Spróbujemy jeszcze raz?- pyta mama, która zmienia ręce w pazury dinozaura. 

Chłopiec zgadza się z uśmiechem. Odwracając się, biegnie z powrotem do dżungli, robiąc 
uniki i przedzierając się przez drzewa. Jego mama ryczy i goni za nim, uważając, żeby go nie złapać. 

Oboje wrócili do wymyślonego świata.  
Tak działa zabawa inicjowana przez dziecko. To ono decyduje o świecie fikcji - lokalizacji, 

postaciach, narracji - a dorosły bawi się razem z nim. Aby wejść do wymyślonego świata dziecka, 
mama musiała zostać do niego zaproszona; jej zadaniem było zrozumienie kontekstu i uczestnictwo 
w zabawie na zasadach syna. To on rządzi, to jest jego świat, a dorosły wkracza tam na jego 
warunkach. Dlatego, kiedy mama popełniła błąd, chwytając go i wywołując płacz, musiała wyjść z 
fikcji (zatrzymując czas w fikcyjnym świecie), aby przeprosić i wynegocjować drogę powrotną. 



 Proces zatrzymywania i rozpoczynania opowieści, aby uczestnicy mogli przechodzić między 
światem wymyślonym a realnym, jest podstawowym aspektem tej zabawy. Pozwala uczestnikom 
tworzyć a następnie przekształcać wyobrażony świat tak, jak tego chcą. Nie ma ostatecznej wersji, 
tylko tymczasowe i przypadkowe coś, czym zaangażowani mogą cieszyć się tak długo, jak chcą. 

Poniższa tabela ilustruje wewnętrzno-zewnętrzny charakter gry chłopca: 

Tabela nr 1 

Należy podkreślić społeczny i kulturowy wymiar tego procesu. Chłopiec, choć z początku 
bawi się sam, nie wymyśla od podstaw świata, w którym toczy się zabawa. Jego zabawa w 
dinozaury, dżungle i odkrywców jest wariacją na temat tego, czego nauczył się oglądając filmy, 
czytając książki, przeglądając zdjęcia i rozmawiając z innymi. Kiedy angażuje swoją mamę w tę grę, 
ona również przynosi swoje własne społeczne i kulturowe informacje o dinozaurach, dżungli i 
odkrywcach, którymi może się podzielić i dodać do ich wspólnej puli wiedzy. Przejawia się to 
później, kiedy razem budują pułapkę na dinozaura (poza fikcją): mama uczy syna wiązania 
kawałków drewna za pomocą sznurków i opowiada mu o innych zwierzętach, które można znaleźć 
w dżungli, takich jak tygrysy i pytony.  

 Wymyślona zabawa jest zatem środkiem do poznawania świata, w tym również jego 
fikcyjnych wymiarów. Tworzy psychologiczne krajobrazy, w których uczestnicy mogą łączyć nowe 
źródła informacji i doświadczeń z istniejącymi zasobami wiedzy i zrozumienia. Ten proces polega na 
nadawaniu znaczenia, tworzeniu połączeń. Chodzi również o odkrywanie, w jaki sposób korzystać z 
władzy, podejmować ryzyko w bezpiecznym środowisku oraz wyrażać myśli, pomysły i 
wartości. Wszystko to stanowi kluczowe aspekty wyobrażonej zabawy jako medium do nauki i 
wszystkie te aspekty można znaleźć w dinozaurowej grze chłopca: 

Opis Świat fikcyjny Wydarzenia Cel

Dziecko Dorosły

Chłopiec ogląda swój 
ulubiony film

Na zewnątrz Na zewnątrz Chłopiec siedzi i ogląda film Chłopiec może cieszyć się 
wydarzeniami w filmie, który 
dobrze zna

Chłopiec bawi się 
zabawkami

Wewnątrz Na zewnątrz Odkrywca ukrywa się przed 
dinozaurami

Chłopiec może stworzyć i 
zgłębiać historię, używając 
swoich zabawek

Chłopiec je obiad z 
mamą

Na zewnątrz Na zewnątrz Chłopiec i jego mama jedzą 
razem obiad

Zaspokojenie głodu

Chłopiec opowiada 
mamie o filmie i 
swojej grze

Na zewnątrz Na zewnątrz Chłopiec opowiada mamie o 
wydarzeniach w filmie i 
swojej grze

Chłopiec może poinformować 
mamę i podzielić się 
pomysłami

Chłopiec i mama 
bawią się w jego grę

Wewnątrz Wewnątrz Tyranozaur goni odkrywcę 
przez dżunglę

Chłopiec może doświadczyć 
swojego wymyślonego świata

Chłopiec płacze Na zewnątrz Wewnątrz Chłopiec boi się 
niespodziewanego zdarzenia

Zasygnalizowanie strachu i 
zmieszania 

Chłopiec i jego mama 
rozmawiają

Na zewnątrz Na zewnątrz Mama przeprasza; chłopiec 
mówi jej, jak ma się skończyć 
gra

Mama może rozwiać obawy 
chłopca i wynegocjować 
powrót do gry

Oboje wracają do gry Wewnątrz Wewnątrz Tyranozaur goni odkrywcę, 
ale  go nie łapie

Chłopiec może przeżyć historię 
tak, jak chce



• To świat, który chłopiec kontroluje i który działa według jego zasad. To on decyduje, co się 
w nim dzieje, kiedy to się dzieje i kto jest zaangażowany. Jest to dla niego miejsce, w którym 
może odkrywać, czym jest władza i autorytet, a także możliwości i obowiązki. 

• To „bezpieczna strefa”, którą chłopiec może wykorzystać do tworzenia ekscytujących i 
ryzykownych scenariuszy, które w prawdziwym świecie byłyby dla niego zbyt 
niebezpieczne. Potrafi tworzyć okazje do odkrywania ryzyka i niebezpieczeństwa, a także 
związanych z nimi implikacji i szans. 

• Jest zbudowany z „rzeczy” z prawdziwego świata: fabuł, kontekstów, krajobrazów, stworzeń 
i ludzi. Chłopiec może wchodzić w interakcje z tymi elementami i kształtować je do 
własnych celów.  

• Przy okazji zabawy tworzy się środowisko uczenia się, w którym chłopiec może nadawać 
sens światu. Oznacza to, że może eksperymentować i badać, co to znaczy być człowiekiem, 
przy użyciu swoich wyobrażonych światów.  

• To krajobraz, w którym chłopiec może tworzyć w myślach powiązania między tym, co wie, a 
tym, czego się dowiaduje. Oznacza to, że interakcje między dwoma światami mogą pomóc 
chłopcu budować mosty poznawcze, łączące nową i istniejącą wiedzę oraz zrozumienie. 

• Zabawa stwarza chłopcu możliwości tworzenia „produktów” przy użyciu różnych form 
reprezentacji - obrazu, form pisemnych, ruchu czy wypowiadanych słów - w celu rozwijania 
umiejętności komunikowania się i interakcji międzyludzkich. 

Te wyobrażone zabawy najwyraźniej są czymś, co ludzie robią naturalnie i powszechnie od 
najmłodszych lat. Nie ma potrzeby, aby chłopiec i jego matka udali się na kurs „Jak się bawić” lub 
czytali książki o tytułach takich jak „Zabawa dla początkujących”. Po prostu wiedzą, jak to zrobić. A 
bawiąc się, chłopiec równocześnie się uczy, podobnie jak inne dzieci z całego świata od 
niezliczonych pokoleń. 

Pierwsza ważna różnica między wyobrażoną zabawą w domu i w szkole polega na tym, że w 
klasie nikt nie ma władzy nad wyobrażonym światem. Bawiąc się w domu, chłopiec kieruje tym 
światem - to on jest szefem, decyduje, co się dzieje i kiedy. W klasie wszyscy mają władzę, jednak 
pod kierunkiem i ze wsparciem nauczyciela. W szkole współpraca i kompromis odgrywają znacznie 
większą rolę, a chłopiec (wraz z kolegami z klasy) musi nauczyć się dostosowywać i akceptować 
presję i obowiązki, jakie się z tym wiążą. 

W przeciwieństwie do domu, gdzie celem twórczej zabawy chłopca jest jego radość, w 
klasie głównym i nadrzędnym celem jest nauka w ramach programu nauczania. Zadaniem 
nauczyciela jest planowanie działań i kierowanie nimi w wyimaginowanym świecie w celu 
celowego i produktywnego uczenia się. Nie ma sensu tworzyć wyimaginowanego świata tak 
pełnego zabawy i emocji, że dzieci nie mogą się doczekać wejścia do klasy, jeśli niczego się w nim 
nie nauczą, a działania podjęte w nim będą jedynie serią niepowiązanych ze sobą gier, bez celu 
programowego lub kierunku. Takie miejsce to nie sala lekcyjna: to plac zabaw. 

 Wyobraźmy sobie, że na około tydzień angażujemy uczniów do Szaty Eksperta w kontekście 
Wyspy Dinozaurów. Jeśli rozejrzymy się po klasie, zobaczymy ślady aktywności z wyimaginowanego 
świata: plakaty BHP, mapę wyspy, zdjęcia dinozaurów, modele pojazdów i budynków z klocków 
Lego. 

 Obecnie dzieci siedzą w kole na dywanie, rozmawiając z nauczycielem, jak pomóc 
kontuzjowanemu triceratopsowi. Na podłodze pośrodku leży nieruchomo jedna z uczennic. 

 - Czy oddycha? - pyta nauczycielka. 
 - Tak - odpowiada jedno z dzieci. Reszta kiwa głową. 
 - Ta rana nie wygląda dobrze - mówi nauczycielka. - Czy przynieśliśmy apteczkę? 

Pierwsza rozmowa odbywa się w świecie fikcyjnym. Dziecko, które leży na podłodze, 
reprezentuje rannego triceratopsa; reszta dzieci i nauczycielka są członkami zespołu odkrywców. 



  - Zajrzyjcie do swoich plecaków - mówi nauczycielka, otwierając przed sobą   
wyimaginowaną torbę i prowadząc w ten sposób pracę dzieci, które idą za jej przykładem. 
 - Myślę, że będziemy potrzebować czegoś takiego - mówi, unosząc nieistniejącą strzykawkę 
i ściskając ją. - Jak myślicie, co może nam się jeszcze przydać? 

Dzieci podają suges_e. Nauczycielka uzupełnia ich wiedzę własnymi propozycjami. Pracuje, 
dając klasie możliwość wniesienia swojego wkładu, jednak zawsze stara się poszerzyć ich 
myślenie. Kiedy są gotowi, zabierają się do pracy. 

Przez następne piętnaście minut dzieci (jako odkrywcy) działają w zespole, wspólnie ratując 
życie triceratopsa, a ich nauczycielka (w roli kolegi) wspiera je i kieruje ich pracą. W ten sposób w 
fikcji i poza nią może udzielać porad, podawać dodatkowe informacje i kierować działaniami. 

Czasami wiąże się to z całkowitym zatrzymaniem fikcji. Nauczycielka robi to dwukrotnie 
podczas sesji - raz, aby nauczyć dzieci anatomii dinozaurów (używając przygotowanych plansz) i raz, 
aby poradzić sobie z członkiem zespołu, który zbyt entuzjastycznie podaje swoje lekarstwa 
triceratopsowi. 
  - Musimy na chwilę zatrzymać naszą historię - mówi i czeka, aż wszyscy wyjdą z fikcji. 
 - Dziękuję. Zatrzymałam naszą pracę, żebyśmy mogli zadać pytanie Sarah. Sarah, czy nie 
przeszkadza ci, gdy twoi koledzy szturchają cię w nogę, kiedy jesteś w tej historii? 

Sarah kiwa głową. 
 - Tak właśnie myślałam. Musimy być bardziej ostrożni. Pamiętajmy, że pracujemy tak, jakby 
to było prawdziwe, ale Sarah nie chce, żebyście jej faktycznie dotykali. Czy możemy 
spróbować jeszcze raz? 

 Ta wymiana zdań jest bardzo podobna do tej między matką i jej synem, kiedy musieli wyjść 
z fikcji, aby omówić atak tyranozaura na odkrywcę. Proces przebiega dokładnie w ten sam sposób, 
nawet jeśli dynamika jest nieco inna. W scenariuszu domowym mama bierze udział w grze chłopca 
zgodnie z jego zasadami i instrukcjami. W klasie to nauczyciel odpowiada za wszystko i ma prawo 
przerwać i rozpocząć fikcję, gdy potrzebuje więcej informacji lub musi poradzić sobie z 
nieporozumieniami. 

Celem zajęć w klasie nie jest przede wszystkim dobra zabawa (chociaż dzieci mogą się 
dobrze bawić). Chodzi o naukę, więc nauczycielka wykorzystuje każdą okazję, aby rozwijać wiedzę, 
umiejętności i zrozumienie dzieci. Wie, że wiąże się to z regularnym zatrzymywaniem i 
restartowaniem fikcji, ale nie martwi się, że zrujnuje to wyimaginowany scenariusz. Podobnie jak w 
zabawie, rozumie, że dzieci są zdolne do jednoczesnego pamiętania o obu światach: 
wyimaginowanym i rzeczywistym.  

Opis Świat fikcyjny Wydarzenia Cel

Sarah Klasa Dorosły

Sarah leży na dywanie, 
udając triceratopsa, 
podczas gdy wszyscy inni 
ją obserwują

Wewnątrz Na 
zewnątrz

Na 
zewnątrz

Triceratops 
leży ranny

Przyjrzenie się i omówienie:  
(a) co się dzieje w historii 
(b) co mogą i powinni zrobić 
jako zespół odkrywców 

Nauczycielka przeszukuje 
jej (wymyślony) plecak w 
poszukiwaniu zestawu 
pierwszej pomocy

Wewnątrz Na 
zewnątrz

Wewnątrz Jeden z 
członków 
zespołu szuka 
apteczki

Prowadzenie działań 
teatralnych przez 
nauczyciela



Dzieci przeszukują własne 
plecaki w poszukiwaniu 
zestawu pierwszej pomocy

Wewnątrz Wewnątrz Wewnątrz Cały zespół 
szuka 
apteczek w 
swoich 
plecakach

Dla dzieci: wprowadzenie 
działań teatralnych 
Dla nauczyciela: czerpanie z 
wiedzy, którą dzieci już mają 
i uzupełnienie jej o dalsze 
informacje

Dzieci po kolei zamieniają 
się w odkrywców, którzy 
udzielają triceratopsom 
pomocy medycznej

Wewnątrz Wewnątrz Wewnątrz Odkrywcy 
pracują nad 
ocaleniem 
triceratopsa, 
korzystając ze 
swojej wiedzy 
i sprzętu 
medycznego

Możliwość wykorzystania 
działań teatralnych pod 
kierunkiem nauczyciela (w 
roli członka zespołu); 
wprowadzenie zasad 
pierwszej pomocy

Nauczyciel przerywa 
historię i uczy dzieci o 
wewnętrznej anatomii 
triceratopsa, używając 
plansz zawieszonych na 
tablicy

Na 
zewnątrz

Na 
zewnątrz

Na 
zewnątrz

Zatrzymanie 
historii

Przedstawienie 
wewnętrznej anatomii 
dinozaurów i 
odpowiedzenie na pytania

Uczniowie powracają do 
pracy jako odkrywcy, 
podając lekarstwo 
triceratopsowi

Wewnątrz Wewnątrz Wewnątrz Kontynuacja 
historii

Zrozumienie i użycie 
niedawno zdobytej wiedzy 
przez uczniów

Jeden z uczniów mocno 
szturcha Sarah w nogę 
(podczas podawania 
triceratopsowi 
szczepionki); nauczyciel 
zauważa, że Sarah to 
przeszkadza

Na 
zewnątrz

Wewnątrz Wewnątrz / 
Na 

zewnątrz

Sarah jest 
zaniepokojona 
szturchaniem 
w nogę

Zatrzymanie historii, aby 
poradzić sobie z niechcianą 
sytuacją

Nauczycielka zatrzymuje 
fikcję, aby zapytać Sary, 
czy przeszkadza jej gdy inni 
szturchają ją w nogę

Na 
zewnątrz

Na 
zewnątrz

Na 
zewnątrz

Zatrzymanie 
fabuły

Omówienie następujących 
kwes_i: a. Wrażliwości na 
dyskomfort innych i 
poszanowania ich 
przestrzeni osobistej 
b. Teatru, jako medium 'jak 
gdyby', gdzie wydarzenia 
dzieją się jak gdyby były 
prawdziwe, bez bycia 
prawdziwymi

Nauczyciel ponownie 
uruchamia fabułę. Dzieci 
kontynuują bycie 
odkrywcami

Wewnątrz Wewnątrz Wewnątrz Zespół 
kontynuuje 
pracę nad 
ocaleniem 
triceratopsa: 
podają 
lekarstwa, 
czyszczą i 
zabezpieczają 
ranę

Nauczenie zasad pierwszej 
pomocy oraz 
przedstawienie wiedzy na 
temat istot żywych: 
procesów oddychania, 
krążenia, infekcji



Tabela nr 2 

Podobnie jak w zabawie chłopca, gdy fikcja się zaczyna, nie jest to inscenizowany scenariusz, 
naśladujący rzeczywistość, który załamuje się, gdy dochodzi do zatrzymania historii. Raczej działa w 
stylu start-stop-start, pozwalając wszystkim zaangażowanym na wyjście z fikcji, kiedy tego 
potrzebują, i powrót do niej, gdy będą gotowi. 

 To oczywiście nie działa, gdy dzieci nie są zainteresowane światem, który tworzą. Tak samo 
jest z zabawą: nie można sprawić, by ludzie się nią cieszyli i nie można ich zmusić do przyłączenia 
się. Muszą tego chcieć. Dlatego nauczycielka ciężko pracuje, aby scenariusze były interesujące i 
ekscytujące dla jej klasy, i przy każdej możliwej okazji uwzględnia ich pomysły i suges_e. Nie jest to 
podejście skoncentrowane na uczniach w tym sensie, że dzieci podejmują wszystkie decyzje, a 
nauczyciel podąża za nimi. Jest to raczej podejście skoncentrowane na uczeniu się, które 
uwzględnia program nauczania, a jednocześnie zawsze stara się brać pod uwagę pomysły, wkład i 
zainteresowania dzieci. To ostrożne zachowanie równowagi. Po przechyleniu szali za daleko w 
jedną stronę praca traci sens i kierunek; po przechyleniu w drugą dzieci tracą zainteresowanie i 
motywację. 
  
Tworzenie dalszych działań edukacyjnych w ramach programu nauczania 

Oczywiście Szata Eksperta nie zawsze wiąże się z bezpośrednim użyciem technik teatralnych. 
Fikcyjny kontekst może być użyty do tworzenia działań opartych na realizacji całego programu 
nauczania. Aby zobaczyć, jak to się dzieje, skupmy się na klasie, która wróciła po przerwie. 
 Nauczycielka stoi teraz przed tablicą, a uczniowie siedzą razem na dywanie. Prowadząca mówi o 
pisaniu instrukcji. 
  - Pomyślałam, że dobrze by było sporządzić instrukcję dotyczącą udzielania pomocy 
dinozaurom. Moglibyśmy ją włożyć do naszych plecaków razem z apteczkami i dzielić się z nowymi 
osobami, gdy dołączą do naszego zespołu. Jak myślicie, jakie instrukcje powinniśmy uwzględnić? 

 W trakcie krótkiej dyskusji dzieci i nauczycielka dzielą się swoimi pomysłami. 

Odcinek/fragment kończy 
się uratowaniem 
triceratopsa. Nauczyciel 
zatrzymuje narrację, aby 
połączyć dzieci w grupy, 
uczniowie powtarzają 
proces na innych 
poszkodowanych 
dinozaurach. Nauczycielka 
powtarza listę czynności, 
które wykonali wcześniej, 
aby ocalić triceratopsa

Na 
zewnątrz

Na 
zewnątrz

Na 
zewnątrz

Historia jest 
zatrzymana 

Organizacja dzieci i 
sprawdzenie procedur, 
których użyli wcześniej do 
badania triceratopsa.

Dzieci pracują w małych 
grupach. Jeden wciela się 
w kontuzjowanego 
dinozaura, pozostali w 
udzielają pomocy 
medycznej. Nauczyciel, w 
razie potrzeby, udziela 
wsparcia w pomocy.

Wewnątrz Wewnątrz Wewnątrz / 
Na 

zewnątrz

Odkrywcy 
znajdują inne 
poszkodowan
e na wyspie 
dinozaury i 
zabierają się 
do udzielania 
im pierwszej 
pomocy

Dla dzieci: ćwiczenie i 
zastosowanie zdobytej 
podczas lekcji wiedzy i 
umiejętności 
Dla nauczyciela: 
sprawdzenie wiedzy 
uczniów w praktyce oraz w 
razie konieczności 
oferowanie wsparcia i 
pomocy



  - Będziemy musieli zapisać te pomysły - mówi i pisze na tablicy: Instrukcja udzielania 
pierwszej pomocy dinozaurowi. - Co myślicie? 

Pojawiają się skinienia głową. 
 Kontynuuje i na tablicy zapisuje cyfrę „1”.  
 - Jak zaczniemy? 
 Przez mniej więcej dziesięć minut dzieci i nauczycielka wspólnie tworzą listę dziesięciu 
punktów. Nauczycielka porządkuje pracę i pomaga z ortografią. Chce uwzględnić jak najwięcej 
pomysłów dzieci, ale jest świadoma tego, czego one nie wiedzą. Lista jest ich pracą wspólną: dzieci 
nie stworzyły jej same, ale też nie została im wręczona jako gotowy produkt. 

 Gdy kończą, prowadząca przedstawia następne zadanie: „Myślę, że każdy będzie 
potrzebować kopii tej listy, gdy zaczniemy zagłębiać się w dżunglę i będziemy dalej od bazy. 
Zrobiłam wzór, który może okazać się pomocny”. Unosi przygotowany szablon. „Jest tu miejsce na 
nagłówek, ramka na zdjęcie dinozaura, miejsce na własną instrukcję i druga ramka na sprzęt”. 

 Dzieci zabierają się do pracy, a nauczycielka porusza się po klasie, oferując w razie potrzeby 
wsparcie i wskazówki. 

 Podczas pracy można zapytać dzieci, czy myślą, że są w świecie rzeczywistym, czy w świecie 
wymyślonym. Jednak prawdopodobnie nie będzie ich to obchodzić. To pytanie ma niewielkie 
znaczenie dla ich zrozumienia kontekstu i brzmiałoby jak coś, czym martwią się dorośli, a dzieci 
rzadko się tym przejmują, jak Callum na lekcji o hodowli psów. 

 Jeśli chodzi o mnie, podejrzewam, że dzieci znajdują się w swego rodzaju szarej strefie 
między tymi dwoma światami: są świadome ich obu, pozwalają wyobraźni działać w fikcyjnej 
przestrzeni z dinozaurami i odkrywcami, ale równocześnie ich uwaga skupia się na pracy w klasie, 
na technicznych aspektach pisania, takich jak pisownia, interpunkcja i gramatyka. To jest wielki atut 
Szaty Eksperta: tworzy zarówno treść, jak i motywację do przyswajania programu nauczania, 
czyniąc ten proces przyjemnym i celowym. 

Planowanie 

Każdy nauczyciel ma swój własny sposób na planowanie zajęć. Prowadzący mają odmienne zdania 
na temat kolejności oraz preferencji różnych elementów zajęć i tak w zasadzie być 
powinno. Planowanie nie jest czymś, co nauczyciele robią dla innych - na tym polega prowadzenie 
dokumentacji. Planowanie jest natomiast czymś, co nauczyciele kultywują i udoskonalają w miarę 
upływu czasu, pracując nad praktyką uczenia i rozwijając ją. 
 To samo dotyczy Szaty Eksperta. Odwiedzając szkoły, które stosują to podejście, znajdziesz wiele 
różnych metod. Każda z nich będzie ewoluowała w czasie i odzwierciedlała kontekst szkoły i własne 
rozumienie tej metody przez nauczycieli. 
 Dlatego właśnie model planowania przedstawiony w tym rozdziale jest jedynie zaleceniem. Opiera 
się na moim własnym, rozwijającym się rozumieniu tego podejścia i nie jest bynajmniej jedynym 
zalecanym formatem lub przepisem, którego należy niewolniczo przestrzegać. 

 W tej części uwzględniłem wszystkie elementy z pierwszej części tej książki, a także kilka 
nowych zasobów i materiałów. Zilustrowałem, jak działa ten model, używając przykładu lekcji 
opartej na planie dotyczącym tematu zatonięcia Titanica, wykorzystanego na lekcjach z uczniami 
piątej klasy, są również inne plany zajęć, choć mniej szczegółowe, dla klasy pierwszej oraz drugiej. 
 Kopię schematu zajęć znajdziesz na stronie 13. Jednak zanim zaczniemy omawiać szczegółowo ten 
schemat, powinniśmy przejść przez zasady, które leżą u podstaw procesu planowania.  
  



Umieść naukę w centrum 
Chociaż lekcje przy użyciu Szaty Eksperta mają być ekscytujące i interesujące, nie jest to tylko 
zabawa. Dlatego jako nauczyciel skup się na programie nauczania i zadaj sobie pytania: czego uczą 
się uczniowie? Jak kontekst wpływa na ich rozwój? A jak wpływa na ich umiejętności 
pozapodręcznikowe? Te pytania pozwolą ci kontrolować planowanie lekcji i pomogą zmierzać we 
właściwym kierunku.  
  
Nie planuj za dużo 
To częsty błąd początkujących i wielokrotnie sam go popełniłem. Ważne jest, aby planować tylko 
podstawy. Nie oznacza to, że nie powinieneś planować szczegółów lekcji lub nie musisz mieć 
pojęcia o programie nauczania. Jednak nie decyduj o wszystkim z góry. Zostaw w planie trochę luk, 
które pozwolą uczniom na zaangażowanie i uwzględnienie ich własnych pomysłów. Ten luz pozwoli 
też na spekulacje i wątpliwości. Kontekst fikcyjny powinien być wspólną konstrukcją, a nie czymś 
zbudowanym przez samego nauczyciela. 

 Na przykład, jeśli zaplanowałeś, że uczniowie zbadają fikcyjny kontekst wyspy dinozaurów, 
ustal to, co nie podlega negocjacjom (dla zespołu, klienta, zlecenia), ale resztę zostaw im samym. 
Niech zdecydują: czy jest tam wulkan? Czy należy zbudować kwaterę główną? Co zrobić z rannymi 
triceratopsami? Są to elementy, które wciągną ich w fikcję, sprawią, że zaczną myśleć i poczują 
odpowiedzialność za tę historię. 
  
Pamiętaj o napięciu 
Wstyd mi się przyznać, jak nudne były niektóre z moich wczesnych eksperymentów z Szatą 
Eksperta. Byłem całkiem dobry w planowaniu ekscytujących historii (wypadek, tajemnica, misja 
ratunkowa) na początek zajęć, ale większość moich wczesnych prób szybko przechodziła w 
powtarzalny rytm po tygodniu lub dwóch i wyglądała jak nauczanie w tradycyjnym stylu. 

 Odpowiedzią na te problemy, jest zaplanowanie napięcia. Są to regularne wydarzenia, 
które z biegiem czasu dzieją się w fikcji, aby pobudzić ciekawość i pilność oraz poczucie, że ich 
działania są istotne. Takie wydarzenie nie musi być jakąś wielką katastrofą czy problemem, jest po 
prostu czymś, co dodaje trochę emocji: zgubiony klucz, krew na liściu, statek na horyzoncie, ciche 
dudnienie z wulkanu. Wszystko to i wiele innych „mini-napięć” pomoże utrzymać historię przy 
życiu, a dzieci zainteresować kontekstem. 
  
Zajęcia zawsze powinny mieć cel 
Nie wystarczy, aby uczniowie ukończyli swoją pracę, dostali oceny i odłożyli dzieła do szuflady: 
muszą zobaczyć, jak ich praca zostaje wykorzystana i jakie ma znaczenie. To właśnie ten element 
wewnątrz fikcji daje uczniom poczucie, że ich podstawa programowa przydaje się w życiu 
codziennym. Zajęcia z Szatą Eksperta zawsze powinny mieć cel. 
 Dla zlustrowania tego punktu wyobraź sobie sytuację, w której strażnicy parku przygotowali 
raporty dla właściciela dotyczące stanu zwierząt w źle prowadzonym zoo. Raporty zostały 
sporządzone, przejrzane, przeredagowane i przesłane do właściciela, a teraz nadszedł czas, aby 
zespół się z nim spotkał się w celu omówienia ich pomysłów. 
  - Dziękuję za przybycie - mówi właściciel. - Czytałem wasze raporty i mam kilka pytań. 
Uważacie, że orangutan wykazuje oznaki stresu: kołysze się do przodu i do tyłu i wyrywa sobie 
sierść. Czy jesteście pewni, że przeniesienie go będzie bezpiecznie? Co się stanie, gdy on tu dotrze? 
Czy mamy plan, jak go wprowadzić na wybieg?  

 W ten sposób uczniowie mogą zobaczyć wpływ i wagę swojej pracy. 
  



Kontekst powinien zawsze zawierać pytania 
Szata Eksperta to podejście badawcze, mające na celu aktywną, poszukiwawczą, eksplorację 
programu nauczania. Dlatego podczas planowania - długoterminowego, średnioterminowego i 
krótkoterminowego - zawsze miej na uwadze, na jaki pomysł, koncepcje lub założenie rzuca światło 
ta historia. 
 Pytania badawcze zachęcają do spekulacji: zagłębiania się w szczegóły, badania dowodów, 
zmieniania się i badania istoty sytuacji oraz sprawdzania, co ona oznacza. 
 Kluczową ideą jest zawsze umieszczenie pytania badawczego w centrum lekcji opartej na Szacie 
Eksperta. Musi być to coś, co uczniowie będą badać i starać się zrozumieć. Pamiętaj o tych 
pytaniach, uwzględnij je w procesie planowania i oceniaj ich skuteczność na koniec każdej sesji. 
  
Model planowania 
  
Teraz dochodzimy do sedna. 

Planowanie Szaty Eksperta to długotrwały i bardzo złożony proces, jednak nie musisz 
wszystkiego doskonale rozumieć, zanim do tego przystąpisz. Pamiętaj, że ta metoda to coś, czego 
nauczysz się poprzez działanie, więc nie zniechęcaj się początkowymi etapami. 

 Szczerze mówiąc, jeśli nie chcesz od razu zacząć planować własnego kontekstu, nie musisz 
od razu rozumieć wszystkiego, co jest w tym rozdziale zawarte. Model tutaj przedstawiony jest 
bardzo szczegółowym przewodnikiem i może być trudny do opanowania. Prawdopodobnie na tym 
etapie wystarczy streszczenie.  

Kiedy będziesz gotowy do planowania własnego kontekstu, proponuję: 
− wydrukuj broszurkę do tworzenia planów (załącznik 1) lub skorzystaj z dokumentu Word na 

stronie Mantle of the Expert,  
− wydrukuj plan kontekstowy dla Titanica z załącznika numer 2 
− przeanalizuj ponownie ten rozdział, zwracając szczególną uwagę na wszystkie kroki i 

przykłady, 
− skorzystaj z broszury, aby zaplanować własny kontekst.     

 Twój pierwszy kontekst nie musi być długi ani skomplikowany. Prawdopodobnie najlepiej będzie 
zaplanować jedną sesję eksperymentalną, wypróbować ją w klasie, a następnie ją ocenić przed 
zaplanowaniem następnej. Tak zaczynałem ja i jest to bezpieczniejsze niż porywanie się na całość 
od samego początku. 

 Poniższy model planowania jest podzielony na cztery etapy i dwanaście kroków. Są 
zorganizowane sekwencyjnie, ale nie muszą występować w określonej kolejności. Podczas 
opracowywania własnej metody planowania możesz chcieć użyć innej kolejności. Wybór należy do 
ciebie, więc nie krępuj się i modyfikuj ten model, ile chcesz. Na stronie Mantle of the Expert 
znajdziesz kopię dokumentu do edycji. 

 Etap 1: Podstawa 
  
Pierwszym etapem procesu jest planowanie podstaw. Istnieją cztery kroki: 
 
Krok 1 Wybierz motyw 
Krok 2 Stwórz listę zagadnień, których dzieci się nauczą  
Krok 3 Zrób listę rzeczy, które sprawiają, że motyw jest ciekawy 
Krok 4 Ułóż pytania badawcze 



  
Wybierz motyw 
Wiele szkół ma własną mapę programową, na której wydzielono różne obszary nauczania i 
przypisano je do określonych lat. Jeśli pracujesz w takiej szkole, nie będziesz miał dużego wyboru w 
kwes_i tematu. 
 Jeśli natomiast pracujesz w szkole, w której to nauczyciele decydują o tematach, wybierz taki, 
który najbardziej cię interesuje i któremu chcesz poświęcić czas. Nie ma nic gorszego niż nauczanie 
tematu, który cię nie interesuje - dni mijają, a ty w ogóle nie czujesz inspiracji. Jeśli się nudzisz, twoi 
uczniowie też. 

 Osobiście uważam, że konkretne tematy - takie jak o pielęgniarce Florence Nigh_ngale, 
Zoo, Wyspie dinozaurów czy o Titanicu - są o wiele bardziej interesujące niż zagadnienia ogólne, 
takie jak Światło i Ciemność, My Sami czy Grzyby. Oczywiście to jest moje osobiste odczucie. Ty 
możesz mieć odmienne zdanie.  
  
Stwórz listę zagadnień  
Ten krok obejmuje stworzenie listy zagadnień i umiejętności oraz zrozumienia różnych perspektyw i 
aspektów społecznych, nad którymi chcesz, aby uczniowie pracowali w trakcie kontekstu. Nie ma 
potrzeby planowania wszystkiego w najdrobniejszych szczegółach: na tym etapie wystarczy lista 
ogólnych obszarów badania i rozwoju. To jest moja lista dla Titanica: 
  
Wiedza 
- badanie aspektu lub tematu w historii Wielkiej Brytanii, które poszerza chronologiczną wiedzę 
uczniów o czasy współczesne, 
- budowa statku, rejs, załoga, własność, historia     
- znaczenie kulturowe statku: symbolika, reprezentacja społeczeństwa edwardiańskiego, sztuka, 
architektura, klasy społeczne, zaufanie do techniki i nauki     
- historia katastrofy: wydarzenia, przyczyny, reperkusje, skutki     
  

Model planowania


Etap 1: podstawa 
Krok 1 Wybierz temat.

Krok 2 Stwórz listę zagadnień, których dzieci się nauczą.

Krok 3 Zrób listę rzeczy, które sprawiają, że motyw jest interesujący.

Krok 4 Ułóż pytania badawcze.

 

Etap 2: kontekst 
Krok 5 Wymyśl narrację. Uwzględnij napięcie, lokalizację i czas.

Krok 6 Wybierz zespół ekspertów i utwórz listę uprawnień, obowiązków i wartości.

Krok 7 Zdecyduj o kliencie i jego roli, celu i autorytecie.

Krok 8 Ustal zlecenie.

Krok 9 Rozważ inne punkty widzenia.

 

Etap 3: zajęcia i ich powiązanie z programem nauczania 
Krok 10 Sporządź spis zadań zespołowych i listę działań w klasie.

Krok 11 Połącz zadania i działania z programem nauczania.

 

Etap 4: początek 
Krok 12 Zaplanuj kolejność poszczególnych kroków w fikcji.



Umiejętności 
- zadawanie wnikliwych pytań     
- myślenie krytycznie     
- rozważanie dowodów   
- wybór argumentów 
- rozwijanie perspektywy i osądu   
  
Zrozumienie 
- społeczeństwo edwardowskie było głęboko rozwarstwione, co skutkowało niepotrzebnie dużą 
liczbą ofiar wśród pasażerów z niższych klas. 
- rola, jaką w katastrofie odegrała pycha: zbytnie zaufanie do projektu statku i przewagi techniki 
nad naturą, pilna potrzeba pobicia rekordu w przepłynięciu Atlantyku.     
- rola błędu człowieka i braku planowania: brak łodzi ratunkowych, zgubienie klucza do szaoi z 
lornetkami, błąd sternika, użycie żelaznych nitów niskiej jakości. 
- wpływ katastrofy na społeczeństwo edwardiańskie, jej rola jako metafory upadku 
epoki wiktoriańskiej 
  
Aspekty społeczne 
- efektywna współpraca w małych i dużych grupach     
- dzielenie się pomysłami i słuchanie innych     
- poznawanie różnych punktów widzenia     
- ocenianie pracy własnej i innych, udzielanie informacji zwrotnych i przedstawianie sposobów 
ulepszenia pracy 
- tworzenie szkiców, redagowanie i tworzenie wysokiej jakości pracy, tak aby inni mogli czerpać z 
tych materiałów   

Uwaga: „Aspekty Społeczne” obejmują komunikację, zadawanie pytań, rozumowanie, 
rozwiązywanie problemów, ocenę, refleksję itd., a także społeczne i emocjonalne aspekty uczenia 
się, w tym odporność, tolerancję, wyobraźnię i zrozumienie. 
  
Zrób listę rzeczy, które sprawiają, że motyw jest ciekawy 
Zawsze warto zastanowić się, co jest ciekawego w motywie, zanim zaczniesz go szczegółowo 
planować. Proponuję sporządzić dwie listy: jedną dla uczniów i jedną dla siebie. Później elementy z 
tych list pomogą ci wygenerować działania, które przyciągną zainteresowanie uczniów i sprawią, że 
kontekst będzie ekscytujący. 
  
Titanic: co jest ciekawego w tym temacie 
Dla uczniów 
- katastrofa: wydarzenia związane z zatonięciem (góra lodowa, kapitan, załoga, orkiestra, SOS, brak 
łodzi ratunkowych, polecenie "najpierw kobiety i dzieci'', pasażerowie); 
- wydarzenia prowadzące do katastrofy: prędkość statku (próba pobicia rekordu), niezwykle niska 
linia góry lodowej, brak lornetek, nieświadomość pasażerów; 
- wydarzenia po katastrofie: czas, w którym przybyły inne statki, osoby wyciągnięte z morza, co się 
stało z ludźmi, którzy przeżyli, jak opisano katastrofę, dochodzenie i poszukiwanie winnych; 
- statek: jego konstrukcja, rozmiar, osprzęt i wyposażenie, projekt, statystyki, różne pokłady dla 
różnych klas pasażerów. 
  



Dla nauczyciela 
- wszystkie z powyższych oraz…     
- wskaźniki przeżycia ludzi z różnych klas, wnioski wyciągnięte z katastrofy, wpływ, jaki wywarła na 
tych, którzy zaprojektowali, zbudowali i uruchomili statek; 
- zmiany w projektowaniu statków i w zaufaniu do inżynierów po katastrofie; 
- katastrofa jako metafora upadku epoki wiktoriańskiej i część narracji, której kulminacją jest 
pierwsza wojna światowa.   
  
Ułóż pytania badawcze 
Najlepszą metodą stworzenia pytań badawczych jest przyjrzenie się omawianemu tematowi z 
szeregu perspektyw, a następnie wykorzystanie tych perspektyw do opracowania różnych 
kierunków dociekań. 

 Na przykład Park dla Zwierząt może inspirować do pytań dotyczących etyki (czy trzymanie 
zwierząt w klatkach jest właściwe?), środowiska (czy można sprawić, by wybieg przypominał 
naturalne siedlisko zwierzęcia?) i edukacji (jak opowiadać odwiedzającym park o zwierzętach?).  

 Te pytania mogą służyć jako podstawa do rozwijania badań i tworzenia wydarzeń. 
 Oczywiście nie wszystkie pytania, które ostatecznie zbadasz, zostaną zaplanowane z 

wyprzedzeniem. Wiele nowych może wyłonić się z pracy w klasie. Bądź na nie przygotowany, gdy 
się pojawią, i jeśli możesz, złap je. Pytanie, które wyłania się z kontekstu, zwłaszcza jeśli pochodzi 
od dzieci, może być ekscytującą okazją do nauki.  

Oto domeny zapytań, których użyłem dla Titanica: 
− Społeczne     
− Polityczne     
− Historyczne     
− Przyrodnicze    
− Krytyczne     
− Etyczne     
− Filozoficzne     
− Duchowe     

  
A oto pytania, które zadali uczniowie: 

− Społeczne: Jak wyglądało życie na Titanicu dla pasażerów i załogi? 
− Polityczne: Jak bogactwo, wpływy i postawy społeczne rzutowały na konsekwencje 

katastrofy i późniejsze śledztwo? 
− Historyczne: Czego możemy dowiedzieć się o zatonięciu Titanica i życiu w 1912 roku, 

badając historyczne artefakty z wraku? 
− Środowiskowe: Jaki wpływ na katastrofę miała wyjątkowo zimna pogoda i niezwykła góra 

lodowa? 
− Krytyczne: Czy można było uniknąć katastrofy? Czy ktoś był winny? 
− Etyczne: Czy zabranie artefaktu z wraku Titanica jest etyczne? Czy te przedmioty powinny 

być uważane za własność rodzin ofiar? 
− Filozoficzne: W jakim stopniu katastrofa Titanica była wynikiem pychy? 
− Duchowe Czy wrak Titanica należy uznać za miejsce pochówku? Jakie są obowiązki zespołu 

wobec zmarłych? 
  



Etap 2: Kontekst 

Drugi etap polega na zaplanowaniu fikcji, której celem jest umieszczenie tematu w wymyślonym 
kontekście. Na ten proces składa się sześć elementów: elementy narracji (napięcie, lokalizacja i 
czas) oraz elementy Szaty Eksperta (zespół ekspertów, klient i zlecenie). 

 

Każdy z tych elementów jest niezbędny, ale nie musisz planować ich w jakiejś określonej 
kolejności. Projektowanie kontekstu to zasadniczo proces twórczy, trochę jak wymyślanie historii, 
więc pozwól swojej wyobraźni wędrować i cieszyć się nim. 
Kiedy planuję kontekst, wyobrażam sobie to jak scenę z filmu. Wizualizuję sobie uczestników oraz otoczenie, 
a następnie poruszam się po nim, słuchając głosów i obserwując, co się dzieje. Zwykle scena jest gdzieś z 
początku filmu, ale nie zawsze. W trakcie zaczynam przygotowywać notatki na temat miejsca, chwili i 
kluczowego elementu napięcia. Następnie nakreślam elementy „szaty” - zespół ekspertów, klienta i zlecenie 
- za pomocą narzędzi planowania, które znajdziesz w dalszej części tego rozdziału (patrz strony 19,20,22). 

 Stopniowo kontekst zaczyna nabierać kształtu, a ja uzupełniam szczegóły. Po zakończeniu 
planowania ponownie sprawdzam wszystkie elementy, aby upewnić się, że mój plan jest spójny i 
pasuje do wybranych elementów programu nauczania. Cały proces trwa zwykle od trzydziestu do 
czterdziestu minut, w zależności od mojej inspiracji. 

Na następnych kilku stronach przyjrzymy się każdemu elementowi po kolei. 
  
Napięcie 
Jak omówiliśmy w rozdziale 4, napięcie może przybierać różne kształty i formy i nie musi wywodzić 
się z żadnej tragedii. Chodzi o to, aby użyć napięcia do wciągnięcia uczniów uczniów w kontekst i 
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utrzymać ich zainteresowanie. Czasami będzie to wiązało się z potężnym wydarzeniem, takim jak 
katastrofa, innym razem będzie to mniejsze wydarzenie, takie jak zdrada lub oszustwo. Gdy 
uczniowie zostaną pochłonięci przez scenariusz, możesz użyć pełnego zakresu napięcia, aby 
utrzymać ich zainteresowanie i zaangażowanie w pracę. 

Jako przykład spójrzmy na różne poziomy napięcia zilustrowane na podstawie wydarzeń z 
Titanica. 
  

Poziom Przykłady z Titanica

Poziom 1: niebezpieczeństwo znane, ale nie dające się 
kontrolować - prawdopodobnie nagłe i 
nieoczekiwane. Nagłe przeszkody, zagrożenia i 
obserwatorzy. Takie jak: upadki (urwisko, przepaść, itp.), 
pożary, bogowie, czarownice, wartownicy i inne niegroźne 
obecności.

- góra lodowa

Poziom 2: zagrożenia znane z wyprzedzeniem, 
spodziewane i planowane. Misja w obliczu 
niebezpieczeństwa, która może obejmować żywioły 
(zimno, gorąco itp.), wrogów i / lub obronę. Może to 
oznaczać przebywanie w miejscu zabronionym lub trudno 
dostępnym.

- pole gór lodowych     
- burze na morzu     
- ciśnienie w głębinach morskich     
- ekstremalne zimno

Poziom 3: obowiązek w obliczu chaosu. Sytuacje i miejsca, 
które odstraszają i mogą wiązać się z nieprzewidywalnymi 
wyzwaniami i właściwościami, ale mimo to należy im 
stawić czoła.

- Kapitan Smith zostaje na pokładzie, gdy statek 
tonie     
- orkiestra gra     
- załoga pomaga ludziom na łodziach ratunkowych

Poziom 4: Herkulesowe zadanie. Niezwykle trudne lub 
niebezpieczne zadania, wymagające ogromnego wysiłku.

- ratowanie pasażerów     
- wynoszenie artefaktów z wraku     
- pasażerowie trzeciej klasy, znajdujący drogę do 
łodzi ratunkowych     
- praca nad wrakiem bez niszczenia go

Poziom 5: niebezpieczeństwa związane z podstępem, 
nieprawdą i przesadą. Bycie szpiegowanym, oszukiwanym, 
okłamywanym lub dezorientowanym - celowo lub w 
wyniku przesady.

- doniesienia prasy, twierdzącej, że Titanic jest 
niezatapialny, dały pasażerom i załodze 
nierealistyczne (i niebezpieczne) zaufanie do 
nietykalności statku

Poziom 6: groźby głupoty i braku myślenia. Wszelkie 
bezmyślne lub głupie działania, które prowadzą do 
niezamierzonego wyniku. Niedbałość, niezrozumienie, 
utrata lub zapomnienie ważnych informacji itp.

- brak obserwacji kursu statku  
- zmniejszenie liczby łodzi ratunkowych o połowę, 
bo według właściciela statku zaśmiecały one pokład 
pierwszej klasy     
- wypełnienie łodzi ratunkowych tylko w połowie, 
ze względu na zasadę „najpierw kobiety i dzieci”

Poziom 7: presja wynikająca z ograniczenia w 
czasie. Wszystko, co ogranicza czasowo 
aktywność. Oznacza, że czynność musi zostać zakończona 
w określonym czasie lub gdy w zadaniu chodzi o to, aby 
ktoś z kimś się spotkał lub pojawił gdzieś w określonym 
czasie.

- ratowanie ludzi przed zatonięciem statku     
- wydobywanie artefaktów z oceanu, zanim ulegną 
rozkładowi     
- przygotowanie wystawy do dnia otwarcia

Poziom 8: presja choroby, słabości i wrażliwości. Trudności 
spowodowane ranami, wypadkami, chorobą, podeszłym 
wiekiem lub niemowlęctwem.

- ranni lub chorzy pasażerowie i załoga     
- ratowanie ludzi z zamarzniętego morza



Tabela nr 3  

Poziom 1 jest najbardziej odległy i reprezentuje coś, co można nazwać „siłą wyższą”. Góra lodowa 
należy do tej kategorii: nie ma planu i nie dba o ludzi na statku - jest po prostu problemem, 
niezmiennym i postępującym. Każdy kolejny poziom robi się bliższy i bardziej osobisty dla 
zaangażowanych osób. 

 Możesz użyć listy jako narzędzia planowania. Moja własna metoda polega na umieszczeniu 
kontekstu, nad którym pracuję, w kolumnie obok poziomów, a następnie schodzenie w dół i 
zapisywanie napięć, które przychodzą mi do głowy. Nie przejmuję się, jeśli niektóre rubryki 
pozostaną puste, ponieważ wiem, że nowe napięcia z pewnością pojawią się, gdy wprowadzę 
kontekst do klasy. 

Kopię listy napięć można znaleźć w broszurze z materiałami w załączniku 5 oraz jako 
dokument Word na stronie Mantle of the Expert. 

Jeśli masz problem z wymyśleniem napięcia, spróbuj poszukać go w innych mediach. Usiądź 
z listą poziomów, oglądając dramat w telewizji i zobacz, czy potrafisz dostrzec napięcie w 
historii. Nauczy cię to wyłapywać napięcia, a także tworzyć własne. 
  
Lokalizacja 
Wszystkie historie wymagają lokalizacji. Niektóre, w takich kontekstach jak o pielęgniarce Florence 
Nigh_ngale czy Titanicu, mają oczywistą scenerię, podczas gdy inne, jak te dotyczące zwierząt, 
baśni i dinozaurów, jej nie mają. Korzystałem z wielu miejsc, takich jak zamki, szpitale, wraki 
statków, budynki biurowe, wieże, parki zwierząt na wyspie, światy baśni i fantasy, wykopaliska 
archeologiczne, jaskinie, statki kosmiczne, góry, dżungle, lasy, świątynie, plaże, starożytne miasta i 
pola bitew. Wybór jest nieograniczony. 

  
Planując lokalizację, zadaj sobie trzy pytania: 

− czy ta lokalizacja pasuje do tematu?     
− czy pobudzi wyobraźnię uczniów?     
− czy jest czymś, co uczniowie mogą pomóc stworzyć?     

Poziom 9: problemy w komunikacji. Nieudane dotarcie 
wiadomości do celu; problemy techniczne. Brak światła, 
słabe baterie, słaby odbiór, spalone listy, śmierć lub 
obrażenia posłańca.

- radiotelegrafiści nie przekazali ostrzeżeń o górze 
lodowej, ponieważ byli zbyt zajęci wysyłaniem i 
odbieraniem osobistych wiadomości od pasażerów

Poziom 10: brakujące, zagubione lub błędnie odczytane 
znaki. Niezrozumiane lub zagubione znaki, wiadomości lub 
sygnały.

- brak pośpiechu wśród pasażerów, którzy błędnie 
odczytali przechylenie statku jako znak, że 
zatonięcie zajmie wiele godzin     
- plotki, że statek w pobliżu, Californian, błędnie 
odczytał flary alarmowe jako fajerwerki i nie 
zareagował na katastrofę

Poziom 11: załamania relacji i konflikty. Ludzie kłócący się 
ze sobą, zwłaszcza przyjaciele, rodzina i koledzy z pracy.

- niewykonanie poleceń przez członków załogi     
- napięcie między rodzinami a przedstawicielami 
linii żeglugowej podczas śledztwa

Poziom 12: utrata wiary we współczucie i 
przekonania. Ludzie, którym kiedyś ufano, ale zawiedli 
zaufanie (jak mąż przyłapany na romansie) albo idee i 
przekonania (jak ksiądz, który stracił wiarę).

- utrata wiary społeczeństwa w nieomylność nauki i 
techniki po zatonięciu Titanica



 Jak omówiliśmy wcześniej, Szata Eksperta polega na współpracy uczniów z nauczycielem przy 
współtworzeniu fikcyjnej scenerii, więc zawsze pamiętaj, aby ograniczyć swoje decyzje do 
minimum i pozostawić jak najwięcej szczegółów do określenia przez grupę. 

 Oto więcej przykładów z kontekstu, który już omówiliśmy: 
  

Tabela nr 4 
Czas 
W Szacie Eksperta czas jest elastyczny, a dzięki zastosowaniu konwencji teatralnych możesz 
przeskakiwać wstecz i naprzód w ramach kontekstu do dowolnego momentu, który chcesz 
odkrywać z uczniami. Planowanie, gdzie i kiedy wejść do narracji, jest jedną z przyjemności 
korzystania z tego podejścia. Otwiera wiele nowych sposobów wykorzystania programu nauczania. 

 Moje własne podejście do osi czasu w ramach kontekstu: 

Motyw Lokalizacja Aspekty do określenia

Zwierzęta Zoo w którym zwierzęta swobodnie 
wędrują na dużych wybiegach

Rodzaje pomieszczeń dla zwierząt; jak rozplanowany jest 
park; ścieżki; udogodnienia dla gości, itp.

Dinozaury Niedawno odkryta królewska wyspa, 
wyglądająca na zamieszkaną przez 
wymarłe zwierzęta

Ukształtowanie terenu wyspy i miejsca występowania 
dinozaurów i innych zwierząt na wyspie

Zamki Starożytny, zrujnowany zamek 
wymagający renowacji

Projekt zamku (na podstawie prawdziwych informacji 
historycznych); wyrządzone szkody i potrzebna 
renowacja; zlecenie pracy

Pielęgniarka 
Florence 
Nigh_ngale

Szpital w Stambule podczas wojny 
krymskiej, który potrzebuje reformy i 
wprowadzenia nowych metod leczenia

Układ szpitala; pacjenci i ich obrażenia; rozmiar i zakres 
problemu; jak najlepiej pomóc Florence

Titanic Wrak statku na dnie oceanu, który 
zaczyna rdzewieć i się psuć.

W jaki sposób wrak jest rozmieszczony na dnie morskim 
(na podstawie prawdziwych informacji 
historycznych); artefakty odkryte przez 
archeologów; historie związane z artefaktami.
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Następnie dodaj ważne wydarzenia, jak w tym przykładzie z Titanica: 
 

Jak widać, nie staram się uchwycić każdego możliwego wydarzenia, ale raczej wybieram te, które 
mają największy potencjał dla rozwoju dramatu i nauki uczniów. 

 Kontekst Titanica zaczyna się wraz z odkryciem wraku, a kończy wraz z otwarciem przez 
zespół wystawy w muzeum. 

 Niektóre osie czasu, zwłaszcza te historyczne, obejmują mieszankę wydarzeń rzeczywistych 
i fikcyjnych, podczas gdy inne są całkowicie wymyślone. Długość osi zależy od charakteru kontekstu 
i czasu, jaki masz do dyspozycji w klasie. Niektóre historie nie mają ostatecznego punktu 
końcowego, podczas gdy inne kończą się jakimś wydarzeniem. Bez względu na to, jakie wybory 
podejmujesz, skorzystaj z osi czasu, aby przyjrzeć się posiadanym opcjom i wybrać te, które 
najlepiej pasują do programu nauczania. 
  
Zespół ekspertów 
Planując zespół, należy zadać sobie pytanie: jacy eksperci byliby zaangażowani w ten kontekst, 
gdyby był prawdziwy? Nie ma znaczenia, czy akcja rozgrywa się w wymyślonym świecie, takim jak 
Wyspa Dinozaurów, czy w bardziej realistycznej scenerii, jak Park dla Zwierząt. Liczy się to, że wybór 
zespołu jest dopasowany do uczestników. Logiczne jest, aby zespół odkrywców wylądował na 
niezbadanej wyspie, a zespół strażników zajmował się potrzebującymi zwierzętami, bo tym właśnie 
tacy eksperci zajmują się w prawdziwym świecie. 
 Dobrze dobrany zespół ma za zadanie przyciągnąć uwagę uczniów, dać im poczucie spójności i 
pomóc im tworzyć aktywności, które nauczą ich materiału programowego. Dlatego ważne jest, aby 
na początku poświęcić trochę czasu na prześledzenie różnych opcji przed podjęciem ostatecznej 
decyzji. 

Pomysły na zespoły ekspertów 
  

− Usługi: Bank, biblioteka, szpital, remiza strażacka, poczta, ratownicy, transport i spedycja, 
recykling, centrum sportowe, biuro podróży, centrum rekreacyjno-rozrywkowe, 
gastronomia, rozrywka, wystawy, imprezy, fitness i zdrowie, ogrodnictwo i konsultanci ds. 
kształtowania krajobrazu czy bezpieczeństwa. 

− Produkcja i rolnictwo: Fabryki, mleczarnia, piekarnia, dom mody, ogród ziołowy, 
samochody, budownictwo, inżynieria, farma, stocznia. 
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− Organizacje charytatywne: organizacje humanitarne, Czerwony Krzyż, Greenpeace, 
obrońcy przyrody, Fundacja Ochrony Zabytków Architektury i Sztuki, schroniska dla 
bezdomnych. 

− Opieka: hospicjum, sierociniec, bank genów lub krwi, dom opieki, biblioteka, urząd gminy. 
− Administracja: Posterunek policji, urzędy podatkowe i imigracyjne, więzienia, sądy, siły 

zbrojne, spółdzielnie mieszkaniowe, władze celne i portowe, straż pożarna, ochrona 
przeciwpowodziowa, służby graniczne i imigranckie, agencje ochrony środowiska. 

− Konserwacja: Hydraulicy, elektrycy, stolarze, archiwiści, kamieniarze, ochroniarze, 
renowacja i przebudowa budynków, wykopy, wyburzenia, sprzątanie domów, projektanci 
mieszkań, animatorzy, rzeźbiarze. 

− Sztuka: teatr, studia fotograficzne, twórcy filmowi, galeria sztuki, zespoły baletowe i 
taneczne, muzea, warsztaty rzemieślnicze, biznes architektoniczny, autorzy i ilustratorzy, 
scenografowie i projektanci kos_umów, animatorzy, rzeźbiarze. 

− Nauczanie: Dowolne programy nauczania - uczniowie byliby w rolach nauczycieli. 
− Dochodzenia, badania i edukacja: Historycy, archeolodzy, paleontolodzy, archiwiści, 

naukowcy, kuratorzy, konserwatorzy, dziedzictwo narodowe, muzea, centra dla 
zwiedzających, eksponaty, kryminolodzy, prywatni detektywi, badanie wypadków albo 
miejsca zbrodni, osoby zaginione. 

− Zwierzęta i dzika przyroda: ratowanie zwierząt, weterynarze, ogrody zoologiczne, parki 
safari, obrońcy przyrody, schroniska dla zwierząt, ochrona zwierząt, pielęgnacja i szkolenie, 
rezerwat przyrody. 

− Usługi osobiste: Porady i wsparcie, postępowanie pojednawcze i mediacje, usługi 
finansowe, opieka nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. 

Po podjęciu decyzji co do zespołu, kolejnym zadaniem jest zaplanowanie jego uprawnień, 
obowiązków i wartości w ramach fikcji: 

− Uprawnienia: Autorytet zespołu, jego uprawnienia decyzyjne i krąg wpływów. 
− Odpowiedzialność: Obowiązki i odpowiedzialność zespołu wobec klienta, kontekstu i 

innych osób. 
− Wartości: Przekonania i wartości zespołu: za czym się opowiada, jego zawodowy kodeks 

postępowania i system przekonań. 
  
Zespół, który wybrałem do Titanica, to archeolodzy morscy, a ich uprawnienia, obowiązki i wartość 
były następujące: 
  

− Uprawnienia Decydowanie o użyciu sprzętu, terminie i czasie trwania nurkowania, o 
bezpieczeństwie nurkowania (szczególnie ze względu na pogodę), i sposobie wykonania 
zadań (organizacja: czas, rozkład, porządek, itp.) Wpływ: w jaki sposób prezentowane są 
artefakty, w jaki sposób będą ilustrować historię statku i w jaki sposób krewni pasażerów 
powinni być zaangażowani w projekt. 

− Odpowiedzialność Staranna konserwacja artefaktów i wraku, ku pamięci ludzi, którzy 
zginęli w katastrofie, dokładna prezentacja historii i wydarzeń, staranna konserwacja 
sprzętu i bezpieczeństwo innych członków zespołu. 

− Wartości Zachować i chronić archeologię morską, uczyć i informować, uczynić archeologię 
morską bardziej dostępną dla ogółu społeczeństwa. 

  



Podczas tego procesu możesz sprawdzić, jak wybrany typ zespołu faktycznie działa, zwłaszcza jeśli 
jest to dziedzina, której nie znasz, tak jak dla mnie archeologia morska. Dobrym punktem wyjścia 
jest Wikipedia, oprócz tego wiele organizacji ma własne strony internetowe. 
  
Klient 
Najważniejszą kwes_ą przy wyborze klienta jest program nauczania, który chcesz, aby realizowali 
twoi uczniowie. Klienci i ich zlecenia idą w parze, więc dobrze wybrany klient wygeneruje zlecenie, 
które wpłynie na wymagające działania i poprowadzi naukę w wybranym przez ciebie kierunku. 

Pomysły na listy klientów: 
  

− Agencje rządowe: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
Ministerstwo Obrony Narodowej, dowództwo Marynarki Wojennej, Ministerstwo 
Środowiska, służby bezpieczeństwa narodowego, transport, edukacja, samorządy lokalne, 
oczyszczanie ścieków i wody, zwalczanie terroryzmu.  

− Usługi: Organizacje charytatywne (Czerwony Krzyż, Greenpeace, zarządcy obiektów 
zabytkowych, Narodowy Instytut Dziedzictwa, schroniska dla bezdomnych), spółdzielnie, 
krajowe i międzynarodowe organizacje pozarządowe (WWF, kontrola klimatu itp.), banki, 
szkoły, rządy, władze lokalne, uniwersytety, szpitale, kościoły, biblioteki. 

− Muzea: Historia starożytna, historia najnowsza, nauka, historia naturalna, historia lokalna, 
morska, militarna i wojenna, mobilne muzea, skanseny, galerie sztuki. 

− Sztuka i media: Firmy telewizyjne i filmowe, firmy zajmujące się sztuką, rzeźbą i 
projektowaniem, serwisy informacyjne i medialne, twórcy filmów dokumentalnych. 

− Organizacje i instytucje: Policja (detektywi, zaginione osoby, nierozwiązane sprawy, 
imigracja, zapobieganie przestępczości, wykrywanie przestępstw), szpital, remiza strażacka, 
poczta, ratownictwo i nagłe wypadki, pomoc w przypadku katastrof, transport i spedycja, 
recykling, ośrodek sportowy, biuro podróży, działalność centrum, gastronomia, rozrywka, 
wystawy, imprezy, fitness i inspektorzy BHP, urbaniści. 

− Opieka nad zwierzętami: Parki zwierząt, ogrody zoologiczne, weterynarze, WWF, 
ratownictwo zwierząt, schroniska dla psów, ochrona zwierząt, pielęgnacja i szkolenie, 
rezerwaty przyrody, rezerwaty dla zwierząt. 

− Ogrody i obiekty zewnętrzne: Ogrodnictwo, architektura krajobrazu, rolnictwo, centra 
ogrodnicze, zarządzanie drogami, zarządzanie zasobami wodnymi, lotniska, zarządzanie 
wybrzeżami i plażami 

− Produkcja i rolnictwo: Fabryka, mleczarnia, piekarnia, dom mody, hodowla ziół, 
samochody, budownictwo, inżynieria, rolnictwo, architekci okrętowi. 

− Ludzie: Rodziny, rodzice, opiekunowie, krewni, społeczności lokalne, przodkowie, plemiona, 
społeczności starożytne. 

  
Niektórzy klienci, jak Świnka Piggy w kontekście baśniowym, mają niewielki autorytet, podczas gdy 
inni, jak właściciel w Parku dla Zwierząt, mają znacznie większy. Wybór odpowiedniego poziomu 
autorytetu zależy od kontekstu i potrzeb społecznych uczniów. Klienci z niskimi uprawnieniami 
potrzebują więcej troski i uwagi, podczas gdy klienci z wyższymi uprawnieniami wymagają 
przestrzegania reguł. 
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Podczas tworzenia swojego kontekstu spróbuj poeksperymentować z różnymi klientami 
oraz różnymi poziomami autorytetu i porównaj efekty. Wszystkie te poziomy mają swoje zalety i 
wady oraz można je rozwijać i badać na różne sposoby. Czasami klient stanie się ośrodkiem uwagi 
zespołu, jak w przypadku Świnki Piggy, podczas gdy inni będą bardziej odlegli i bezosobowi, jak np. 
WWF czy klient na Wyspie Dinozaurów. 

  

Ogólnie rzecz biorąc, klienci mają cztery funkcje: 
− komunikowanie zlecenia i jego celu,     
− wymaganie i ocenianie standardów pracy,     
− wymaganie dostosowania działań i poszerzania informacji,     
− przekazywanie informacji zwrotnych i poszerzanie wiedzy. 

  
Klientem Titanica jest Muzeum Narodowe, klient o wysokim autorytecie, który oczekuje 

wysokich standardów i ma prawo wypowiedzieć zlecenie. Zespół komunikuje się z klientem za 
pośrednictwem osoby działającej w imieniu muzeum. Większość komunikacji odbywa się z użyciem 
poczty elektronicznej i rozmów wideo między placówkami. 
 Klient tego rodzaju jest odległy i bezosobowy. Wywiera presję, aby zespół działał zgodnie z 
najwyższymi standardami i oczekuje, że wszystko zostanie wykonane dokładnie i 
poprawnie. Przedstawiciel klienta zadaje dociekliwe pytania i oczekuje od zespołu szybkiej i 
wydajnej pracy. 
  
Zlecenie 
Niektóre zlecenia, takie jak ocena domów dla Świnki Piggy, są szybkie i łatwe do wykonania, 
podczas gdy inne, takie jak renowacja zamku, zajmują tygodnie i wymagają ogromnego nakładu 
pracy. Długość i złożoność zlecenia zależy od wieku dzieci, ilości czasu, jaki chcesz poświęcić na 
projekt, oraz programu nauczania, który zamierzasz zrealizować. 

  
Zlecenia mają cztery podstawowe funkcje: 

− zademonstrowanie umiejętności zawodowych i wiedzy zespołu ekspertów,     
− zaspokojenie potrzeb klienta,     
− stworzenie sytuacji wymagających odpowiedzi na pytania badawcze,    
− tworzenie aktywności rozwijających wiedzę, umiejętności i zrozumienie uczniów. 

  
Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy rodzaje zleceń: 

Poziom 
autorytetu

Potrzeby Przykłady

Niski Osobista pomoc, wsparcie lub 
udzielenie informacji

Świnka Piggy prosi o pomoc osoby przy rozwiązaniu 
problemu; wspinacz prosi o pomoc medyczną ratowników 
górskich

Średni Porady, wskazówki lub otucha Lokalni mieszkańcy obawiają się zwiększonego ruchu, który 
może spowodować otwarcie wyremontowanego zamku

Wysoki Praca wymagająca wysokiego 
standardu wykonania; klient ma 
prawo wypowiedzieć umowę

Muzeum Narodowe wydaje zlecenie zespołowi archeologii 
morskiej; właściciel Parku dla Zwierząt



− tworzenie produktu, na przykład artefaktu, budynku, elementu wyposażenia, dzieła sztuki 
lub wystawy,     

− wykonanie zadania, na przykład transport przedmiotu, wykopanie grobu, ochrona ludzi lub 
zwierząt.     

− udzielanie pomocy, wsparcia i porad, na przykład gaszenie pożaru, ratowanie rannego 
wspinacza, udzielanie informacji.     

  
Pomysły na zlecenia 

− Źródła informacji: Ulotki, gazety, przewodniki, biuletyny, podręczniki, raporty, książki, 
opowiadania dla dzieci, broszury, listy, pamiętniki, procedury, kapsuły czasu, osie czasu, 
wykresy, dane, portolia 

− Dzieła i występy artystyczne: Malarstwo, rzeźba, murale, fotografie, grafika, komiksy, 
gobelin, ceramika, tkaniny, fryzy, wiersze, sztuki teatralne, taniec, muzyka 

− Media elektroniczne: Filmy, programy radiowe, podcasty, strony internetowe 
− Wystawy: wernisaże, wystawy muzealne, kolekcje 
− Testy: Testy, egzaminy, badania, kwes_onariusze 
− Reklama i promocja: Reklamy, ostrzeżenia (na przykład meteorologiczne lub 

środowiskowe), kampanie, znaki 
− Propozycje prezentacji: PowerPoint, prezentacje, przemówienia, pokazy, ceremonie, 

wycieczki z przewodnikiem, projekty, mapy, ilustracje, instrukcje, wyprawy, plany 
− Rozrywka: Gry, gry planszowe, gry karciane, kolekcje, karty informacyjne, zabawki, modele 
− Budynki i konstrukcje: Domy, biura, muzea, szpitale, stadiony, parki, farmy, sklepy, szkoły, 

remizy, fabryki, zamki, garaże, katedry, piramidy, osady, lotniska 
− Artefakty: Biżuteria, broń, technologia, monety, przybory, urny, medale, odzież, butelki, 

lampy, narzędzia, przybory do pisania, dzwonki, przyrządy do pomiaru czasu (na przykład 
zegary), gry, flagi, fajki, sprzęt medyczny 

− Usługi: Biblioteka, szpital, remiza strażacka, poczta, ratownictwo medyczne, pomoc w 
przypadku katastrof, transport i spedycja, recykling, centrum sportowe, biuro podróży, 
centrum rekreacyjno-rozrywkowe, gastronomia, rozrywka, wystawy, imprezy, fitness i 
zdrowie, ogrodnictwo i architektura krajobrazu, konsultanci ds. bezpieczeństwa 

− Dochodzenie: Dochodzenie historyczne, archeologia, paleontologia, dochodzenie naukowe, 
kryminologia, dochodzenie prywatne, dochodzenie w sprawie wypadków i incydentów, 
dochodzenie na miejscu zbrodni, osoby zaginione 

− Organizacje charytatywne i wychowawcze: Wspieranie potrzebujących, na przykład 
bezdomnych, chorych, unieruchomionych, rannych, pozbawionych środków, zaginionych, 
osieroconych, wysiedlonych 

− Obsługa techniczna: Hydraulika, elektryka, stolarka, kamieniarstwo, ochrona, renowacja, 
wykopy, rozbiórka, sprzątanie domów, odzyskiwanie i rekultywacja 

− Szkolenia i wsparcie: Szkolenia dla nowych pracowników, porady szkoleniowe, 
postępowanie pojednawcze, mediacje 

− Zwierzęta i dzika przyroda: Ratowanie, ochrona i zachowanie zwierząt 
  

Celem zlecenia jest tworzenie zajęć nadających sens i cel podstawie programowej, a także 
wzbudzanie zainteresowania dzieci i stymulowanie ich myślenia. Zlecenia nie są listą rozłącznych 
prac, które trzeba wykonać, ponieważ klient tak mówi, ale spójną serią zadań i działań, które mają 
określony cel. 

Oto te, który zaplanowałem dla Titanica: 



Muzeum Narodowe zleca zespołowi archeologów morskich jak najdokładniejsze zbadanie 
wraku Titanica i znalezienie przedmiotów osobistych, które można wykorzystać na wystawie, aby 
opowiedzieć zapomniane historie ludzi uczestniczących w katastrofie. 

 To zlecenie obejmuje trzy podstawowe zadania: 
− Z wyczuciem eksploruj wrak: Coś, co członkowie zespołu mogą postanowić zrobić 

wewnątrz fikcji.     
− Znajdź przedmioty osobiste: Zadanie dla uczniów do wykonania poza fikcją, 

wykorzystujące ich rozwijającą się wiedzę o kontekście.     
− Skorzystaj z artefaktów, aby stworzyć wystawę, która opowiada zapomniane historie 

ludzi, którzy uczestniczyli w katastrofie: Zadanie, które wymaga od uczniów wiele, jeśli 
chodzi o zrozumienie kontekstu i umiejętności przekazywania wiedzy; prawdopodobnie 
będą potrzebować znacznej pomocy oraz wsparcia ze strony nauczyciela.   

 Zlecenie w tym przykładzie jest szczegółowe i konkretne. Moim celem jest rozwinięcie zrozumienia 
tematu przez uczniów i stworzenie im okazji do przekazania tego zrozumienia innym. Jest to celowe 
wyzwanie i wymaga od uczniów dużej ilości badań i dociekań przy użyciu różnych zasobów, w tym 
książek, Internetu i wiedzy nauczyciela. 

 Nie wszystkie zlecenia muszą być tak szczegółowe. Niektóre, takie jak to związane z Świnką 
Piggy, mogą być proste i dość łatwe do wykonania w ciągu jednej sesji. Jednak wszystkie zlecenia 
muszą być starannie zaplanowane i zaprojektowane tak, aby pasowały do programu nauczania, 
który mają opanować uczniowie. 

 Kiedy zaczynasz planować własne zlecenia, spójrz na powyższą listę i zwróć szczególną 
uwagę, czego uczniowie mają się nauczyć. Jeśli nie masz pewności, zostaw na razie szczegóły i wróć 
do tego etapu po zaplanowaniu działań i powiązań z programem nauczania w krokach 10 i 11. 
Więcej przykładów zleceń można znaleźć na stronie Mantle of the Expert. 
  
Rozważ inne punkty widzenia 
Ostatnim krokiem na tym etapie planowania jest rozważenie innych punktów widzenia, z którymi 
uczniowie mają się zetknąć podczas pracy nad kontekstem fikcyjnym. Niektóre krótkie szaty będą 
obejmować tylko jeden lub dwa punkty widzenia, jak w kontekście bajki, podczas gdy inne będą 
obejmować znacznie więcej, jak w przypadku odbudowy zamku. 

 Chodzi o to, aby poszerzyć sposób, w jaki uczniowie patrzą na kontekst i dać im szereg 
perspektyw i sposobów myślenia o sytuacji. Jeśli weźmiemy pod uwagę Titanica, nie wszyscy będą 
zadowoleni z faktu, że archeolodzy naruszą miejsce pochówku osób uczestniczących w 
katastrofie. Mogą zapytać, jakim prawem znajduje się tam ta ekipa. Z czyjego upoważnienia wolno 
im przynosić artefakty i wystawiać je w muzeum? Czy nie są one własnością rodzin ofiar? Każde z 
tych pytań wymaga od uczniów różnych sposobów myślenia o kontekście i głębszego wglądu w 
moralne i etyczne implikacje pracy zespołu. 
 Oczywiście nie każdy kontekst stawia pytania tak trudne jak te, a wiek dzieci jest zawsze 
czynnikiem, o którym należy pamiętać. Niemniej jednak warto pomyśleć o wachlarzu punktów 
widzenia możliwych w twoim kontekście. Planowanie w ten sposób pomoże ci myśleć twórczo i 
szukać okazji do rozszerzenia i pogłębienia pracy, gdy przeprowadzisz ją w klasie. 
 Oto lista innych punktów widzenia, które stworzyłem dla Titanica: 
  
Współczesność 

− Zespół ekspertów: archeolodzy morscy 
− Klient: Muzeum Narodowe 



− Przedstawiciel klienta: prof. Brown, kierownik projektu     
− Prasa opisująca historię: gazety, telewizja i internet     
− Krewni tych, którzy byli na statku 
− Inni historycy i zainteresowane strony     

  
Przeszłość 

− Pasażerowie     
− Załoga     
− Kapitan  
− Rodziny osób będących na pokładzie     
− Właściciele statku     
− Prasa     
− Ratownicy     
− Ocalali     

  
Etap 3: zadania i ich powiązania z programem nauczania 
Podczas kolejnego etapu przyjrzymy się planowaniu zadań i aktywności stworzonych przy użyciu 
fikcyjnego kontekstu, a następnie zobaczmy, jak one mogą zostać wykorzystane do realizacji 
programu nauczania. Chodzi o to, aby zagłębić się w konkrety i opracować niektóre szczegóły To, ile 
czasu poświęcasz temu etapowi teraz, zanim przeprowadzisz lekcję w klasie, jest kwes_ą 
oceny. Niektóre konteksty (szczególnie te historyczne) wymagają sporo rozeznania i planowania, 
zanim będą gotowe, podczas gdy inne (takie jak te oparte na opowiadaniach, na przykład 
rozwiązujące problemy) wymagają znacznie mniej i można je bardziej rozwijać w miarę potrzeb. 

 Radzę zaplanować tyle, ile myślisz, że będzie potrzebne, bez grzęźnięcia w 
szczegółach. Cokolwiek robisz, nie przesadzaj - pamiętaj, że praca musi być elastyczna i otwarta na 
pomysły uczniów. 
  
Program nauczania w kontekście Titanica 

Historia 
- Aspekt lub temat z historii Wielkiej Brytanii, który rozszerza wiedzę chronologiczną o czasy 
współczesne 
- zadawanie pytań perspektywicznych, myślenie krytycznie, rozważanie dowodów, przesiewanie 
argumentów i rozwijanie perspektyw i osądów     
- zrozumienie koncepcji historycznych i wykorzystanie ich do tworzenia połączeń, znajdowania 
kontrastów, tworzenie tendencji analitycznych, formułowanie historycznie ważnych pytań i 
tworzenie ustrukturyzowanych opisów, w tym pisemnych opowiadań i analiz     
- Zrozumienie metody badań historycznych, w tym, w jaki sposób rygorystycznie wykorzystuje się 
dowody do formułowania twierdzeń historycznych, oraz dowiedzenie się, jak i dlaczego konstruuje 
się odmienne argumenty i różne interpretacje przeszłości     
- Zauważanie różnych perspektyw historycznych, poprzez umieszenie rosnącej wiedzy w różnych 
kontekstach     
- Rozwinięcie chronologicznie pewnej wiedzy i zrozumienie historii Wielkiej Brytanii, lokalnej i 
światowej, dzięki tworzeniu prostych narracji w obrębie czasów współczesnych oraz poza nimi 
- Zwrócenie uwagi na powiązania, kontrasty i trendy zmieniające się w czasie i opracowanie 
odpowiedniego użycia terminów historycznych     
- Odpowiadanie i opracowanie historycznie ważnych pytań dotyczących zmiany, przyczyny, 
podobieństwa i różnicy oraz znaczenia     



- Konstruowanie świadomych odpowiedzi, które obejmują przemyślany wybór i organizację 
informacji historycznych     
- Zrozumienie, w jaki sposób nasza wiedza o przeszłości jest konstruowana na podstawie różnych 
źródeł     
  
Nauka (siły) 
- wyjaśnienie, że niepodparte obiekty spadają w kierunku ziemi z powodu siły grawitacji działającej 
między ziemią a spadającym przedmiotem     
- zidentyfikowanie skutków oporu powietrza, oporu wody i tarcia, które działają między 
poruszającymi się powierzchniami     
- Uświadomienie, że niektóre mechanizmy, w tym koła pasowe i zębate, wymagają mniejszej siły, a 
dają lepsze efekty 

Sztuka i projektowanie 
- twórcza praca, poszukiwanie pomysłów, rejestrowanie efektów 
- zdobywanie umięjętności rysowania, malowania, rzeźbienia i innych technik artystycznych, 
rzemieślniczych i projektowych     
- ocenianie i analizowanie prac twórczych, przy użyciu języka sztuki, rzemiosła i projektowania     
- poznanie wielkich artystów, rzemieślników i projektantów oraz zrozumienie historycznego i 
kulturowego rozwoju ich form sztuki     
  
Przetwarzanie danych 
- kompetentne, pewne siebie i kreatywne użycie technologii informacyjnych i komunikacyjnych     
  
Projektowanie i technologia 
- budowanie i stosowanie repertuaru wiedzy, zrozumienia i umiejętności w celu projektowania i 
wykonywania wysokiej jakości prototypów i produktów dla szerokiego grona użytkowników     
- krytykowanie, ocenianie i testowanie pomysłów, produktów i prac innych osób    
  
Geografia 
- używanie map, atlasów, globusów i map cyfrowych do lokalizowania krajów i opisywania 
badanych cech     
- odczytywanie ośmiu głównych kierunków na kompasie, współrzędnych na mapie, symboli i 
legendy mapy    
  
Zadanie i aktywności 
Kluczowym narzędziem planowania jest tutaj ogólna oraz szczegółowa lista zadań i aktywności, 
które często pojawiają się w Szacie Eksperta. Ogólną listę zadań znajdziesz w załączniku 5. Nie jest 
to narzucona formuła ani przepis, którego musisz pilnie przestrzegać, ale raczej narzędzie do 
tworzenia pomysłów. 
 Moja własna metoda polega na przejrzeniu ogólnej listy zadań z uwzględnieniem kontekstu i 
sporządzeniu własnej listy niektórych konkretnych zadań, które chcę, aby uczniowie (zespół) 
wykonali - na przykład pisanie raportów, tworzenie map, instrukcji, komunikatów prasowych i 
projektowanie graficzne - w trakcie trwania lekcji. Moim celem jest zapewnienie jak największej 
elastyczności przy niezbędnym przygotowaniu. 

 Oto lista, którą stworzyłem dla Titanica: 
  



Tabela nr 6 

Gdy kontekst zostanie ustalony w klasie, myślenie o zadaniach i powiązanie ich z programem 
nauczania stanie się łatwiejsze. Oczywiście musisz uważać na ich zakres, głębię i wyzwania 
(kluczowe dla efektywnej nauki), ale jest mało prawdopodobne, że będziesz musiał spędzać wiele 
godzin na myśleniu o nowych aktywnościach. Zwykle wyłaniają się naturalnie z kontekstu. 
 W broszurze planowania w załączniku nr 14 oraz na stronie Mantle of the Expert znajdziesz pustą 
tabelę, z której możesz skorzystać do stworzenia własnego planu.  

Program nauczania 
Jeśli dojdziesz do takiego etapu, że zechcesz zaplanować kontekst, który potrwa dłużej niż kilka dni, 
musisz dobrze i intensywnie przemyśleć program nauczania i jego związek z fikcją. 

 Osobiście, jeśli pracuję w kontekście długoterminowym, lubię szczegółowo planować, 
czego uczniowie będą się uczyć. Nie będzie obejmował wszystkiego - byłoby to prawie niemożliwe - 
ale konieczne jest uwzględnienie głównych działów i ważnych obszarów rozwoju. 

 Patrząc na moje plany dotyczące Titanica, zauważysz duży nacisk na historię i język 
angielski, z bezpośrednimi powiązaniami z przedmiotami ścisłymi, sztuką i projektowaniem, 
technologiami projektowymi, geografią, a także pośrednim połączeniem z informatyką poprzez 
wykorzystanie technologii informacyjnych. Zauważysz również, że nie ma wzmianki o matematyce, 
muzyce, wychowaniu fizycznym ani religii. Nie dlatego, że zapomniałem o tych przedmiotach, albo 
nie zamierzam ich uczyć w tym czasie; po prostu nie są to tematy objęte fikcyjnym kontekstem. 

 Szata Eksperta nie jest podejściem, które ma na celu objęcie całego programu nauczania. 
Niektórych obszarów nauki najlepiej jest uczyć oddzielnie przy użyciu innych metod. Osobiście 
trudno mi znaleźć powiązania z matematyką i uważam, że jest to jeden z tych przedmiotów, 
których najlepiej nauczać po kolei, z dużą ilością powtórek, i ćwiczyć z biegiem czasu. Wielu 
nauczycieli znajduje sposoby, aby uczniowie mogli zastosować umiejętności matematyczne, ale 
Szata Eksperta nie jest (moim zdaniem) najlepszą metodą nauczania tych umiejętności w pierwszej 
kolejności. Powiedziałbym to samo o muzyce i WF. 

 To, jakiej części programu nauczania zdecydujesz się nauczać z wykorzystaniem Szaty 
Eksperta, zależy od twojego zawodowego osądu. Niektóre szkoły używają go po południu do 
nauczania przedmiotów humanistycznych, inne włączają go do lekcji języka angielskiego lub 
przedmiotów ścisłych, a inne znajdują sposób, aby go używać na prawie każdej lekcji. 

Osobiście nigdy nie próbuję wcisnąć w to niczego, co nie jest spójne z kontekstem. Mogę 
znaleźć dobry powód, żeby zespół archeologów morskich dokonywał dokładnych pomiarów i 

Podział Kategoria i zadanie Aktywność i cel Program

Zasoby materialne Miejsca: mapy Uczniowie tworzą mapy wraku dla zespołu 
archeologii morskiej

Geografia

Wymiar społeczny, 
kulturowy, historyczny

Procedury 
bezpieczeństwa

Uczniowie tworzą plany i procedury pracy 
na łodziach podwodnych, w tym plany 
ewakuacji w przypadku zagrożenia

Angielski: 
pisanie

Interakcje z osobami spoza 
zespołu

Briefing dla prasy Uczniowie przygotowują krótką prezentację 
dla będących na miejscu dziennikarzy, 
prezentując znaleziska

Angielski

Interakcja z ludźmi w 
zespole

Poszukiwanie i 
prezentowanie 
informacji

Uczniowie używają książek, Internetu i 
innych mediów do badania historii Titanica 
i artefaktów

Historia



obliczania powierzchni, ale nie ma sensownego argumentu przemawiającego za tym, by uczyli się 
grać na flecie. 

 Krótko mówiąc, jeśli coś nie pasuje, nie używaj tego na siłę. Zaplanuj nauczenie jak 
największej par_i materiału przy użyciu kontekstu fikcyjnego, ale w tych obszarach, które nie 
odpowiadają tej metodzie, trzymaj się zwykłych sposobów nauczania i spraw, aby cały proces był 
zrównoważony.   

Arkusz do planowania programu nauczania znajduje się jako dokument w programie Word 
na stronie internetowej Mantle of the Expert.  
  
Etap 4: Start 
  
Planowanie kolejności kroków w fikcji 
 Ostatnim etapem procesu planowania jest wzięcie tego, co już zostało zaplanowane - podstaw, 
kontekstu i zajęć z programu nauczania - i wprowadzenie, krok po kroku, do klasy. Jest to w dużej 
mierze kwes_a twojej inwencji: obmyślasz taką kolejność zadań, która poprowadzi uczniów od 
bycia grupą osób poza fikcją, bez znajomości kontekstu, do stania się zespołem ekspertów, 
wewnątrz fikcji, odpowiedzialnym za wpływanie na wydarzenia i interakcję z innymi ludźmi w 
wyimaginowanym świecie. 

Moja własna metoda polega na zaplanowaniu pięciu lub sześciu kroków, które pomogą 
szczegółowo opisać to, co zamierzam powiedzieć, jakie zadania uczniowie będą wykonywać i jak w 
trakcie lekcji będzie się rozwijać narracja. Staram się zachować elastyczność, jednocześnie 
zapewniając spójność planowania i realizację moich celów. 

Chociaż nie ma ustalonej metody planowania sekwencji początkowej, istnieje kilka 
podstawowych zasad i kluczowych narzędzi planowania, których możesz użyć, aby ułatwić sobie 
ten proces.  
  
Zasada 1: bądź subtelny 
Nie możesz po prostu wepchnąć uczniów w fikcję: "Dzisiaj, dzieci, będziecie strażnikami Parku dla 
Zwierząt. Super, prawda?!" 

 Zamiast tego musisz ostrożnie i stopniowo wprowadzać je w kontekst, wykonując serię 
subtelnych kroków. Dorothy Heathcote nazwała to indukcją, co oznacza użycie pomysłu, który 
zachęca uczniów do przyłączenia się na ich własnych warunkach. Na przykład: „Gdybyś pracował w 
parku zwierząt, którym zwierzęciem chciałbyś się najbardziej opiekować?” 
 To delikatna propozycja, w której nie ma żadnych zobowiązań, nauczyciel nie mówi dzieciom, co 
mają robić, tylko zachęca do przyłączenia się. Po tym pytaniu nauczyciel stawia uczniom zadanie, 
dając im możliwość zaangażowania się i przyczynienia się do współtworzenia kontekstu. 

 Oto kilka innych przykładów języka wprowadzającego: 

Kontekst Zaproszenie Zadanie

Wyspa Dinozaurów „Gdybyś był jedną z tych osób [wyrzuconych 
na wyspę], co byś zabrał ze sobą?"

Sporządź listę rzeczy przydatnych do 
zwiedzenia wyspy

Park zwierząt „Gdybyś pracował w parku zwierząt, jakimi 
zwierzętami chciałbyś się opiekować?"

Narysuj zwierzę w parku i zastanów się, czego 
potrzebuje do zdrowego i szczęśliwego życia

Pielęgniarka 
Florence 
Nigh_ngale

„Jak myślisz, co zobaczy Florence, gdy 
wejdzie do szpitala?"

Odwórz - używając rysunków, pisania i 
konwencji dramatycznych - warunki panujące w 
szpitalu Scutari



Tabela nr 7 
Zasada 2: nie kłam 
Podstawową zasadą Szaty Eksperta jest to, że uczniowie od samego początku wiedzą, że są 
zaangażowani w fikcję. Nie oszukuj ich i nie udawaj, że to prawda. 

 Niektórzy nauczyciele obawiają się, że jeśli dzieci uznają, że historia nie jest prawdziwa, 
szybko stracą zainteresowanie. Jest to błędna strategia, ponieważ uczniowie będą rozżaleni, jeśli 
zaczną myśleć, że to, co się dzieje jest prawdziwe, a później odkryją, że jednak nie. 
  
Zasada 3: zaciekawiaj 
Planując początek kontekstu, musisz zastanowić się, co przyciągnie uczniów do fikcji. Skorzystaj z 
listy napięć i pomyśl o narracji, która przykuje ich uwagę i da szansę na zaangażowanie. 
 Czasami wystarczy książka taka jak Bardzo Głodna Gąsienica, Lokomotywa czy Pinokio. Innym 
razem będziesz musiał wymyślić własną historię, aby zaangażować uczniów. 
  
Kluczowe narzędzie planowania 1: strategie dramatyzacji 
Planowanie początku kontekstu Szaty Eksperta jest w dużej mierze kwes_ą inwencji, w ramach 
której można wypróbować własne pomysły i wykazać się kreatywnością. 

Jednym z przydatnych narzędzi w tym procesie są „strategie dramatyzacji", które stanowią 
zbiór działań służących współtworzeniu kontekstu i stwarzaniu uczniom możliwości wkroczenia w 
fikcję. 

Ćwiczenia te można wykorzystać na dowolnym etapie pracy w kontekście, ale są szczególnie 
przydatne podczas planowania początku. Z niektórymi z nich mogłeś się już wcześniej spotkać, inne 
będą zupełnie nowe. Potraktuj listę jako inspirację i dostosuj ją do własnych celów. 
  
Strategie dramatyzacji 

1. Dzielenie się całą historią: książka obrazkowa, bajki, wideo, audio, telewizja. 
2. Udostępnienie częściowej narracji (wybranej lub stworzonej z góry): list (lub jego części), 

zdjęcia, wideo, film lub klip telewizyjny, fragment opowieści, fragment audio, podsłuchana 
rozmowa, relacja z rozmowy mapa, rysunek, artefakt. 

3. Interakcja z osobą dorosłą reprezentującą punkt widzenia w fikcyjnym świecie (dorosły w 
roli): ktoś będący częścią historii, kogo można zobaczyć, a następnie wejść z nim w 
interakcję, aby odpowiedział na pytania, doradził, udzielił pomocy i wsparcia, czegoś 
nauczył (na przykład postać historyczna albo ktoś wymyślony przez nauczyciela lub 
klasę); ta strategia jest przydatna, gdy uczniowie chcą wiedzieć więcej lub chcą uzyskać 
odpowiedzi na swoje pytania. 

4. Interakcja z nauczycielem reprezentującym konkretny punkt widzenia (nauczyciel w roli): tak 
jak w punkcie powyżej, jednak teraz w roli występuje porusza się w wyimaginowanym 
świecie, aby ułatwić uczniom dociekania, wspierać ich i pomagać im dostrzec nauczyciela 
jako źródło wiedzy do wykorzystania.  

5. Tworzenie z uczniami obrazu lub innego źródła informacji: ta strategia jest podobna do 
strategii nr 2, z tym wyjątkiem, że źródło jest tworzone z uczniami, a nie z 
wyprzedzeniem; wymaga to starannych negocjacji i jasnego zaplanowania wyników (np. 
wspólne wykonanie mapy, stworzenie planu domu lub grobowca, narysowanie drzwi 
wejściowych do zamku, wykonanie kompletu kluczy lub znaku ostrzegawczego). 

Renowacja zamku „Rozejrzyj się po ruinach - jak myślisz, co 
będzie wymagało naprawy w pierwszej 
kolejności?”

Narysuj różne części zamku i zdecyduj, co 
wymaga pilnej naprawy



6. Tworzenie obrazów i źródeł przez uczniów: jest to bliskie strategii nr 5, z tym wyjątkiem, że 
uczniowie pracują w małych grupach lub sami, a nie całą klasą. 

7. Interakcja z uczniami reprezentującymi jeden lub więcej punktów widzenia (uczniowie w 
roli): w tej strategii uczniowie, wraz z dorosłymi, reprezentują jeden lub więcej punktów 
widzenia (na przykład mogą przyglądać się zniszczonemu zamkowi jako osoby, których 
zadaniem jest wyremontowanie go lub zabezpieczenie). 

  
Kluczowe narzędzie planowania 2: siedem aspektów planowania początku 
Planowanie początku przypomina trochę podniesienie kurtyny podczas rozpoczęcia sztuki lub 
pokazanie pierwszej sceny w filmie: wszystko - sceneria, aktorzy, narracja - musi być na miejscu od 
samego początku, aby uczestnicy mogli ogarnąć całość za jednym zamachem. 

Należy pamiętać o siedmiu kluczowych aspektach: 

1. Co się dzieje - lokalizacja, ludzie i wydarzenia? 
2. Jakie znaki mają być interpretowane przez uczniów - słowa, obrazy i ruch? 
3. Co zainteresuje uczniów - napięcie? 
4. Jakie pytania są zadawane - pytania badawcze? 
5. Jakie zadania mają wykonać uczniowie, aby zostali wprowadzeni w fikcję? 
6. Jak uczniowie założą „szatę” zespołu ekspertów? 
7. Jak zostaną one przedstawione klientowi? 

Każdy aspekt przyczynia się do wciągania uczniów w fikcję i rozwijania ich punktu widzenia 
jako zespołu ekspertów. Tworząc sekwencję wydarzeń, należy wziąć pod uwagę każdy z nich. Aby 
to sobie ułatwić, skorzystaj z listy „strategii dramatyzacji” i poświęć trochę czasu na wypracowanie 
kolejnych kroków. Możesz napisać kilka pytań, które zamierzasz zadać, aby mieć jasne wyobrażenie, 
co powiesz w klasie. Przećwicz sekwencję w głowie i spróbuj przewidzieć, jak uczniowie na to 
zareagują. Zwróć uwagę na niespójności, ślepe zaułki i niepasujące do siebie zadania, które mogą 
się pojawić. Na koniec przygotuj zapasowe zadanie, na wypadek, gdyby sprawy nie przebiegły 
zgodnie z planem i potrzebowałbyś czasu na zastanowienie się, co dalej. 

 Przede wszystkim bądź cierpliwy. Uczenie się czegoś nowego, zwłaszcza czegoś złożonego, 
wymaga czasu i praktyki. Szanse, że od razu idealnie zaplanujesz początek, są niewielkie, więc 
przejdź spokojnie przez pierwsze próby, zastanów się nad tymi częściami, które poszły dobrze i 
ponownie rozważ te, nad którymi można by było popracować. Chodzi o naukę na własnych 
sukcesach i błędach. 
 Gdybym miał dać jedną radę, zacznij od czegoś małego: zaplanuj jeden lub dwa !mini-szat” na 
początek, żeby nauczyć się poszczególnych etapów, a bardziej złożone konteksty buduj razem ze 
wzrostem swojego doświadczenia. Nie ma potrzeby się spieszyć, planowanie pracy na cały semestr 
od początku może być ryzykowne. 
 Zapamiętaj zasady przedstawione na początku tego rozdziału i skorzystaj z broszury planowania w 
załączniku nr 1. 
  
PRZYKŁAD 
  
W tym rozdziale będziemy nadal przyglądać się Titanicowi jako przykładowi, jak zaplanować Szatę 
Eksperta. Skupimy się na sekwencji otwierającej, postępowaniu zgodnie z krokami 
wprowadzającymi kontekst, ustaleniu ram eksperckich i wprowadzeniu uczniów w fikcję. 

Podczas przeglądu poszczególnych kroków będziemy odnosić się do narzędzi planowania 
znajdujących się na końcu ostatniego rozdziału - do „strategii dramatyzacji" i „siedmiu aspektów 



planowania początku” - aby pokazać, jak można ich użyć do wprowadzenia kontekstu do klasy i 
stworzenia okazji do zaangażowania i nauki.  

Należy podkreślić, że jest to tylko jeden przykład planowania początku. Każdy kontekst 
będzie miał swoją własną sekwencję kroków, które będą zależne od nauczanego przedmiotu, 
doświadczenia uczniów i dostępnych zasobów, więc korzystaj z narzędzi planowania elastycznie i 
dostosuj je do własnych celów. 

Ten przykładowy plan jest o wiele bardziej szczegółowy niż jakikolwiek inny, które 
prawdopodobnie będziesz musiał zrobić, więc nie przesadzaj i nie spędzaj godzin na 
zapamiętywaniu niepotrzebnych szczegółów. 
  
Titanic 

Kolejność planowania 
Ta sekwencja składa się z dziewięciu kroków. Każdy z nich wprowadza uczniów dalej w fikcję i 
zwiększa wymagania dotyczące ich wiedzy, kreatywności i umiejętności współpracy.  

Przegląd: 
  

Kroki 1, 2 i 3: Zapewnij uczniom możliwość dowiedzenia się więcej o statku i okolicznościach 
katastrofy. 

Krok 4: Wprowadź wyimaginowany kontekst za pomocą roli nauczyciela reprezentującego 
członka zespołu archeologów morskich. Uczniowie wcielają się w dziennikarzy prasowych, którzy 
przeprowadzają wywiad z archeologiem, aby dowiedzieć się więcej o eksploracji wraku. 

Kroki 5, 6 i 7: Zaangażuj uczniów w stworzenie artefaktu, który ma zostać znaleziony we 
wraku, oraz historii z nim związanej. Ten proces świadomego wymyślania przedmiotu umożliwia 
uczniom wykorzystanie wyobraźni i rozwój wiedzy, aby stworzyć rekwizyt do fikcyjnego kontekstu. 

Krok 8: Uczniowie rozpoczynają pracę jako zespół ekspertów, biorąc pod uwagę jej cel i 
implikacje etyczne. 

Krok 9: Wciel uczniów w role pasażerów i załogi statku. Celem jest zbadanie znaczenia 
przedmiotów znalezionych przez archeologów oraz prześledzenie działań, motywacji i wartości 
osób zaangażowanych w wydarzenie. 

Dalsza praca: po ustaleniu kontekstu uczniowie przystępują do dokładniejszego zbadania 
katastrofy. Wykorzystując swoją rozwijającą się wiedzę i zrozumienie, wykonują zlecenie dla 
Muzeum Narodowego, aby stworzyć wystawę w swojej klasie. 
  
Pełen plan tego konekstu znajduje się jako dokument Word na stronie internetowej Mantle of the 
Expert. 

Krok 1: Wprowadzenie kontekstu 

Strategia (patrz „Strategie dramatyzacji” na stronie 28)  
2: udostępnianie wcześniej wybranej części narracji 

  
Kluczowe aspekty planowania (patrz „Siedem aspektów planowania początku” na stronie 29) 

1: co się dzieje (lokalizacja, ludzie, wydarzenia) 
2: znaki do interpretacji przez uczniów 
3: coś, co przyciągnie ich zainteresowanie (napięcie) 
4: pytania badawcze 



  
Uczniowie są wprowadzani w kontekst za pomocą dwóch przygotowanych wcześniej 
zdjęć. Pierwsze to koło ratunkowe z Titanica, z którego usunięto nazwę statku. Drugie to koło 
ratunkowe już z nazwą. Celem jest zaangażowanie uczniów w rozmowę o statku i wydarzeniach 
związanych z katastrofą. 

− Ustaw uczniów w kręgu. Pokaż im zdjęcie koła ratunkowego bez nazwy i umieść je na 
środku. „Chcę wam coś pokazać - z czym wam się to kojarzy?” Daj uczniom szansę na 
zastanowienie i dyskusję. Mogą wspomnieć o Titanicu, co jest w porządku, ale postaraj się 
również rozszerzyć ich myślenie w różnych kierunkach. W tym momencie nie ma jednej 
prawidłowej odpowiedzi.     

− Kiedy uznasz, że nadszedł właściwy moment, przedstaw zdjęcie koła z nazwą: „Czy 
słyszeliście coś o Titanicu? Porozmawiajcie w parach i podzielcie się tym, co wiecie. Jeśli nie 
masz nic do powiedzenia, znajdź parę, która może przedstawić jakieś informacje”. 

  
Ta strategia działa, zapewniając uczniom tylko częściowy pogląd na narrację i pozwalając im 
rozbudzić wyobraźnię. Jest to łagodny sposób na wprowadzenie i pozwala uczniom powiedzieć to, 
co chcą - w granicach rozsądku - bez obawy, że popełnią błąd. 

Druga część (zdjęcie z nazwą) wyjaśnia temat. Lekko podnosi stawkę, ale nadal chroni 
uczniów przed poczuciem ignorancji. Intencją nie jest ustalenie, co wiedzą lub czego nie wiedzą, 
ale skłonienie ich do myślenia i mówienia o kontekście. 
  
Krok 2: badanie 
Strategia 

1: dzielenie się całą historią za pomocą książek tematycznych i wideo 
  
Kluczowe aspekty planowania 

1: co się dzieje (lokalizacja, ludzie, wydarzenia) 
4: pytania badawcze 

  
Na tym etapie uczniowie otrzymują zasoby do zaangażowania się we własne badania. Celem jest 
zapewnienie im czasu na poznanie Titanica, zebranie informacji i kwes_i do zbadnia. Zasoby 
obejmują książki i zdjęcia związane z tematem Titanica. 

− Przyniosłam ze sobą te książki i zdjęcia, żebyście na nie spojrzeli. Jeśli znajdziecie coś, co 
uważacie za interesujące, zapiszcie to na jednej z karteczek samoprzylepnych i przyklejcie 
na tablicę wraz z wszelkimi pytaniami. 
Zachęć uczniów do przeczytania swoich notatek i pytań, ale bez potrzeby omawiania 

każdego z nich w klasie. 
− Posortuj z uczniami notatki w kategorie.     
− Można również wyświetlić klipy z filmów i dokumentów. Jeśli wybierzesz tę opcję, zachęć 

uczniów do robienia notatek i zadawania pytań.     
− Nie zapominaj, że ty też jesteś zasobem, a oni nie muszą samodzielnie odkrywać 

wszystkiego.     
 To, ile czasu poświęcisz na ten krok, zależy od Ciebie. Niektórzy nauczyciele lubią poświęcać dużo 
czasu na wypełnianie kontekstu, zwłaszcza jeśli wymaga to dużej ilości podstawowych informacji, 
podczas gdy inni wolą jak najszybciej zająć się fikcją i wracać do badań w miarę jej trwania. To 
kwes_a profesjonalnego osądu. 

 Jedno słowo ostrzeżenia: jeśli wybierzesz opcję wypełniania na początku, uważaj, aby twoja 
szata nie zmieniła się w temat. Może się to zdarzyć dość łatwo i było częstym problemem podczas 



moich wczesnych prób. Pamiętaj, że ty wiesz, dokąd zmierzasz w trakcie wprowadzenia, ale 
uczniowie nie wiedzą, więc nie trać zbyt wiele czasu na ładowanie ich informacjami, bo stracą 
zainteresowanie, zanim zacznie się fikcja. 
  
Krok 3: Przetwarzanie danych 
  
Strategia 

2: udostępnianie wcześniej wybranej części narracji (dane) 
  
Kluczowe aspekty planowania 

1: co się dzieje (osoby i wydarzenia) 
4: pytania badawcze 

  
Na tym etapie uczniowie otrzymują tabelę zawierającą dane dotyczące katastrofy i proszeni są o 
ich interpretację. Nauczyciel daje im czas na przetworzenie informacji, zadawanie pytań i 
wyciąganie wniosków. 

− Pokaż tę tabelę uczniom. Daj im czas na jej przeanalizowanie i dyskusję.     
  

Titanic: statystyki pasażerów i załogi 

  

Tabela nr 8 

Uwaga: dokładna liczba osób na pokładzie nie jest znana, a liczba osób, które przeżyły, waha się od 701 do 
713. Ta tabela jest zestawiona z najczęściej spotykanych danych. 
  

Mężczyźni Kobiety Dzieci Łącznie

Pasażerowie pierwszej klasy 175 144 6 325

Ocaleni pasażerowie pierwszej 
klasy

57 140 5 202

Pasażerowie drugiej klasy 168 93 24 285

Ocaleni pasażerowie drugiej 
klasy

14 80 24 118

Pasażerowie trzeciej klasy 462 165 79 706

Ocaleni pasażerowie trzeciej 
klasy

75 76 27 178

Członkowie załogi 896 22 0 918

Ocaleni członkowie załogi 195 20 0 215

Łączna ilość osób na pokładzie Titanica: 2234 
Wszystkich ocalałych: 713

Całkowita liczba pasażerów: 
1316 
Ogółem przeżyło: 498

Całkowita liczba 
załogi: 918 
Ogółem przeżyło: 
215



− Przeanalizujcie razem tabelę: „Wiecie, szokuje mnie odsetek mężczyzn z drugiej klasy, którzy 
stracili życie …”     

− Staraj się nie zadawać pytań, na które znasz już odpowiedź, np. „Kto może mi powiedzieć, 
ile dzieci przeżyło w trzeciej klasie?” 

− Poszerz ich punkt widzenia, prosząc o więcej wyjaśnień: „To myślenie wewnętrzne?” Oraz 
„Rozumiem, co masz na myśli. Przypuszczam, że dzieciom z trzeciej klasy trudniej byłoby 
dostać się do łodzi ratunkowych. Mimo to nie rozumiem, dlaczego przeżyło dwa razy więcej 
mężczyzn z pierwszej klasy, skoro miała obowiązywać zasada ratowania najpierw kobiet i 
dzieci.”    

  
Ten krok jest kolejnym przykładem strategii nr 2, w której uczniowie otrzymują częściowy pogląd na 
narrację i proszeni są o nadanie jej znaczenia. Tabela dostarcza im zbioru informacji o katastrofie w 
formie wymagającej zbadania dowodów i zadawania pytań. Jest to podejście oparte na 
dociekliwości, więc nauczyciel musi być ostrożny, aby ich nie "maglować"; zamiast tego powinien 
wspierać ich w znajdowaniu odpowiedzi dla samych siebie. 
  
Krok 4: wprowadzenie fikcyjnego kontekstu 
  
Strategie 

2: udostępnianie wcześniej wybranej części narracji 
4: interakcja z nauczycielem odrywającym rolę 
7: uczniowie w roli reprezentujący punkt widzenia w opowieści 

  
Kluczowe aspekty planowania 

5: zadania wprowadzające uczniów w fikcję 
7: wprowadzenie klienta i zadania 

  
Na tym etapie uczniowie zostają wprowadzeni w kontekst fikcyjny i obsadzeni jako zespół 
dziennikarzy prasowych. 
  
Zasoby: zdjęcie koła ratunkowego, sterta złożonego papieru w formacie A4, mapa świata z nazwami 
oceanów. 
  

− Poproś uczniów, aby stanęli w kręgu.     
− Umieść zdjęcie koła ratunkowego na środku.     
− Nauczyciel: „To koło ratunkowe było kiedyś na Titanicu. Zostało wykonane w Belfaście i 

wisiało na zewnątrz kajuty pierwszej klasy. Utonęło wraz ze statkiem i leżało na dnie morza 
przez ponad sto lat. Dziś rano zostało wyłowione przez zespół archeologów morskich 
korzystających z bezzałogowego batyskafu podwodnego i znajduje się teraz na pokładzie ich 
statku badawczego. Pracują oni dla Muzeum Narodowego”.     

− „Razem z archeologami morskimi jest grupa reporterów. Przybyli, żeby relacjonować to 
wydarzenie”.     

− „Gdybyście byli dziennikarzami, jakie pytania byście zadali?” 
− Daj uczniom możliwość zadania kilku pytań, a następnie daj im notatniki (złożone kartki A4) 

do wykonania notatek. 
− „Weźcie te zeszyty i przemyślcie pytania. Spotkamy się tutaj, kiedy będziecie gotowi”. 
− Kiedy uczniowie zanotują swoje pytania, zbierz ich z powrotem w okręg wokół koła 

ratunkowego.     



− Nauczyciel w roli archeologa morskiego: „Wydobyliśmy dziś rano to koło ratunkowe. Jest to 
dla nas bardzo ekscytujące - to pierwszy artefakt, jaki odzyskaliśmy z wraku. Spodziewam 
się, że macie wiele pytań, na które spróbuję odpowiedzieć. Kto chciałby zacząć?” 

  
Ten krok wprowadza uczniów w fikcję i przenosi ich w świat zespołu archeologów morskich. 
Wprowadzenie znaku, który znają, koła ratunkowego, subtelnie przenosi ich do fikcyjnego 
kontekstu. 
 Trzy etapy tego procesu to: wprowadzenie uczniów w fikcję poprzez osobę narratora; 
czasowe obsadzenie ich w roli dziennikarzy i danie im możliwości rozmowy z archeologiem 
morskim (nauczycielem). 
  
Etap 1: wprowadzenie do fikcji 
Na początku zajęć klasa tworzy okrąg, a nauczyciel umieszcza na środku obrazek koła 
ratunkowego. Tworzy to „przestrzeń teatralną”, pobudzając wyobraźnię uczniów i ich 
ciekawość. Następnie nauczycielka zaczyna mówić tak, jakby opowiadała historię. 
 „To koło ratunkowe znajdowało się kiedyś na Titanicu. Zostało wykonane w Belfaście i zawieszone 
na zewnątrz sali pierwszej klasy. Utonęło wraz ze statkiem i leżało na dnie morza przez ponad sto 
lat. Dziś rano zostało wyłowione przez zespół archeologów morskich, korzystających z 
bezzałogowego statku podwodnego, który znajduje się teraz na pokładzie ich statku badawczego. 
Pracują oni dla największego muzeum w kraju ”. 

 Celem tego monologu jest przeniesienie pracy w fikcyjną przestrzeń. Nauczycielka czyni to 
poprzez opowiadanie wydarzeń tak, jakby miały miejsce teraz w opowieści, a uczniowie są jakby 
"na zewnątrz", stojąc na krawędzi. Są jak publiczność, która patrzy na obiekt na scenie, gdy 
narrator wprowadza ich w sztukę. Narracja ma trzy cele: po pierwsze, wyjaśnienie, że są w fikcji – 
uczniowie widzą, że koło ratunkowe nie jest prawdziwe, to jedynie zdjęcie; po drugie, pokazanie że 
historia dzieje się „teraz” przy użyciu czasu teraźniejszego („Dziś rano zostało ono wyłowione 
przez…”); po trzecie, przekazanie klasie ważnych informacji dotyczących kontekstu, o zespole, 
kliencie i zleceniu. 

 Sukces sesji zależy od dbałości o szczegóły. Wszystko trzeba skrupulatnie zaplanować z 
wyprzedzeniem: uformowanie koła, umieszczenie zdjęcia, zmiana języka i staranny dobór 
słów. Wszystkie te elementy są ważne i nie można ich pozostawić przypadkowi. 

 Planując własny początek, radzę zastosować ten sam poziom szczegółowości. Napisz 
dokładnie, co chcesz powiedzieć, przećwicz ruchy w wyobraźni i spróbuj przewidzieć reakcję 
uczniów. Zabierz ze sobą notatki do klasy i postępuj powoli: nie zaczynaj, dopóki wszyscy nie będą 
gotowi, i upewnij się, że rozumieją dokładnie, co się dzieje. 
  
Etap 2: inny punkt widzenia 
Kolejny etap przygotowuje uczniom rolę w fikcji, dając im możliwość uczestniczenia w niej jako 
postacie, które mogą zadawać pytania, aby dowiedzieć się więcej: „Jakie pytania byście zadali 
archeologom morskim?".  

 Nauczyciel przekazuje uczniom notatniki, aby przygotowali swoje pytania. Celem jest 
rozwinięcie roli uczniów i zapewnienie im autentycznego powodu do zaangażowania: "Weźcie te 
zeszyty i przemyślcie pytania. Spotkamy się tutaj, kiedy będziecie gotowi."   

 Planowanie w tej części sekwencji ma trzy cele: po pierwsze, zapewnienie uczniom roli w 
fabule; po drugie, umożliwienie im wniesienia wkładu we współtworzenie historii; po trzecie, 
postawienie im autentycznego zadania w fikcji. 



 Planując początek własnego kontekstu, miej na uwadze te cele. Nie przedłużaj etapu przed 
wkroczeniem w fikcję i upewnij się, że wybrana dla uczniów rola pozwala im wywierać wpływ i 
wziąć odpowiedzialność za kontekst. 
  
Etap 3: wejście w fikcję 
Po wykonaniu zadania następnym krokiem jest umożliwienie uczniom wykorzystania ich pracy w 
historii. Odbywa się to przy użyciu strategii „nauczyciela w roli”. 
 Uczniowie zbierają się z powrotem w kręgu ze swoimi notatnikami, a nauczycielka zaczyna mówić 
tak, jakby była jednym z członków zespołu archeologii morskiej: „Wydobyliśmy dziś rano to koło 
ratunkowe. Jest to dla nas bardzo ekscytujące - ponieważ to pierwszy artefakt, z który odzyskaliśmy 
z wraku. Spodziewam się, że macie wiele pytań, na które postaram się odpowiedzieć. Kto chciałby 
zacząć?” 

Uczniowie wypytują teraz archeologa wewnątrz fikcji, jako dziennikarze. Celem roli 
archeologa morskiego jest podanie następujących informacji: 
  

− Archeolog pracuje w zespole     
− Zespół pracuje na statku badawczym     
− Statek znajduje się obecnie na Oceanie Atlantyckim, dwie mile nad wrakiem Titanica (użyj 

mapy świata)     
− Zespół pracuje dla Muzeum Narodowego. Jego zadaniem jest jak najdokładniejsze zbadanie 

wraku i znalezienie osobistych przedmiotów, które można wykorzystać na wystawie, aby 
opowiedzieć zapomniane historie osób, których dotknęła katastrofa.     

− Wczoraj był pierwszy dzień, w którym zespół badał wrak. Bezzałogowe okręty zeszły pod 
wodę i zrobiły zdjęcia artefaktów, które archeolodzy uznali za interesujące     

− Później wrócą do wraku, aby przyjrzeć się bliżej i zdecydować, co dalej       
  

Po omówieniu wszystkiego nauczyciel zatrzymuje fikcję i omawia sesję z klasą. 
Planując własny początek sesji, uwzględnij zadanie takie jak to, w którym uczniowie 

wcielają się w postacie z fikcji. Nie muszą być członkami zespołu ekspertów - może się to wydarzyć 
później - ale zaangażowanie ich w wyimaginowany świat, danie możliwości wpływania wydarzenia i 
podejmowania decyzji jest podstawowym elementem budowania kontekstu, rozwijającym 
zaangażowanie uczniów. 

Na początku mojej przygody z tą metodą ta część procesu sprawiała mi najwięcej 
problemów. Martwiłem się, czy użyję właściwych słów, ruchów i aktywności. Jeśli mam być szczery, 
na początku te elementy były nieco nietrafione i minęło trochę czasu, zanim poczułem, że moje 
początkowe manewry działają. Ale dzięki dużej liczbie prób i błędów, uważnej refleksji i 
skrupulatnej dbałości o szczegóły moje umiejętności planowania poprawiły się i zacząłem czerpać 
prawdziwą przyjemność z wykonywanej sekwencji działań. Teraz ta część procesu cieszy mnie 
bardziej niż jakakolwiek inna: dla mnie to jest magia. To moment, w którym praca nabiera tempa, 
przechodzi w autentyczną współpracę i staje się naprawdę ekscytująca. 
  
Krok 5: Tworzenie artefaktów 
  
Strategia 

6: uczniowie tworzą zasoby 
  
Kluczowe aspekty planowania 

1: co się dzieje (ludzie i wydarzenia) 



6: przyjęcie roli zespołu ekspertów 
  
Uczniowie wcielają się w archeologów morskich i tworzą artefakty, które później odkryją na wraku. 
  

− Nauczyciel zaprasza klasę na dywan. W dłoni trzyma stos kartek formatu A5.     
− Zaczyna: „To są zdjęcia zrobione przez zespół archeologów morskich podczas 

przeczesywania wraku. Rozdam je, a was proszę, abyście je wzięli jako członkowie zespołu. 
Stwórzcie zdjęcia artefaktów, które znaleźliśmy podczas eksploracji wraku, przedmioty, 
którymi chcielibyśmy się bliżej przyjrzeć, kiedy wrócimy później do wraku."     

− Uczniowie biorą kartki, a następnie rysują artefakty znalezione przez zespół. Po zakończeniu 
rysowania wymyślają historię każdego obiektu - w tym momencie wewnątrz fikcji te 
opowieści nie będą znane zespołowi. Ten proces składa się z trzech części:     

− Najpierw uczniowie rysują zdjęcia artefaktów z wraku, w razie potrzeby korzystając z 
książek i innych zasobów.     

− Po drugie, uczniowie robią notatki w celu opisania każdego wymyślonego przez siebie 
artefaktu. Nauczyciel ułatwia to, mówiąc: „Czy moglibyście zrobić notatki pod zdjęciem? 
Wystarczy, abyście zaznaczyli co to jest. Na przykład ja mam kompas, a w notatce jest: 
„Mały kompas nawigacyjny, wykonany z mosiądzu, z pękniętą pokrywą."     

− Po trzecie, uczniowie wymyślają historie związaną z artefaktem: „Wiemy, że te obiekty mają 
jedną wspólną cechę, ale co się z nimi stało przed zatonięciem? Wyobrazicie sobie, że 
wiecie coś, czego nie wie zespół archeologów morskich, posiadacie wszystkie informacje o 
przedmiocie ze zdjęcia: kto był jego właścicielem, jak trafił na statek i dlaczego może później 
zainteresować zespół archeologów. Na przykład ten kompas ma w środku napis: „Dla 
mojego ukochanego syna, niech Bóg zawsze patrzy na Ciebie i Cię chroni. Z miłością, 
matka”. Ten kompas został podarowany chłopcu przez jego matkę, gdy pocałowała go na 
pożegnanie w przeddzień jego (i statku) pierwszej podróży. "      

Ilustracja nr 5



Ta część sekwencji ma trzy funkcje: po pierwsze zmianę punktu widzenia uczniów, z 
dziennikarzy w opowieści na członków zespołu archeologii morskiej; po drugie utworzenie 
artefaktów, które zostaną później odkryte przez zespół i wykorzystane na wystawie w Muzeum 
Narodowym; po trzecie napisanie historii, które zostaną wykorzystane później, w kroku nr 9. 

Po raz kolejny istotną rolę odgrywa język, którym posługuje się nauczycielka. Zaczyna od 
głosu narratora, aby przedstawić zdjęcia: „To są zdjęcia, które wykonał zespół archeologów 
morskich podczas nurkowania wewnątrz wraku”. Następnie zmienia głos na moderatora, aby 
ustalić zadanie i przedstawić uczniom nową rolę - archeologów:  "Rozdam je, a was proszę abyście 
je wzięli jako członkowie zespołu". Stwórzcie zdjęcia artefaktów, które znaleźliśmy podczas 
eksploracji wraku. Przedmioty, którym chcielibyśmy się bliżej przyjrzeć, kiedy wrócimy później do 
wraku."     

I w końcu przechodzi do głosu nauczyciela w roli, aby utrwalić cel działania wewnątrz fikcji: 
„…znaleźliśmy to dzisiaj podczas eksploracji wraku”. 

Te szybkie zmiany w języku oznaczają, że nauczyciel może poruszać się wstecz i do przodu, 
do wnętrza i na zewnątrz fikcji - ustalając zadania, zapewniając wsparcie i przekazując nowe 
informacje - bez konieczności poświęcania czasu na wyjaśnianie uczniom, co w danym momencie 
robi. 

Zmiany są subtelne. Spójrz jeszcze raz na tę kwes_ę: „Rozdam je, a Was proszę abyście je 
wzięli jako członkowie zespołu.”  

Ta oferta stanowi kluczową zmianę w roli uczniów. Jeśli zaakceptują i zabiorą puste kartki 
papieru, jakby byli archeologami, w efekcie zgadzają się przyjąć „szatę” zespołu ekspertów w 
wyimaginowanym świecie. Nie ma fanfar, wyszukanych przedstawień teatralnych, pukania do drzwi 
klasy („Czy to jest biuro zespołu archeologii morskiej?”). To tylko prosta kwes_a wzięcia papieru i 
zgody na fikcję. Podstawy zostały wykonane w poprzednich krokach: uczniowie rozumieją teraz 
kontekst i są gotowi do przyjęcia roli. 

Kolejny ważny element negocjacji ma miejsce pod koniec mini kroku, w którym nauczyciel 
prosi uczniów o wymyślenie historii, których zespół archeologów nie zna: „Wyobrazicie sobie, że 
wiecie coś, czego nie wie zespół archeologów morskich - posiadacie wszystkie informacje o 
przedmiocie ze zdjęcia - kto był jego właścicielem, jak trafił na statek i dlaczego obiekt zatonął wraz 
ze statkiem.” 

Ten ruch przeobraża uczniów w narratorów, dając im możliwość nie tylko wymyślania 
działań zespołu archeologów, ale także pisania historii pasażerów i załogi, którzy byli na statku w 
noc katastrofy. 

To znacząca zmiana, ponieważ daje uczniom miejsce w obu obozach: w prawdziwym 
świecie i świecie fikcji. Są zarówno twórcami, jak i osobami biorącymi udział w historii. Zasadniczo 
są uczestnikami o wielu rolach: scenarzystów, twórców fabuły, twórców rekwizytów, scenografów, 
aktorów i publiczności. To cudownie kreatywna przestrzeń. 
  
Strategia 

5: tworzenie obrazów i innych zasobów z uczniami 
  
Kluczowe aspekty planowania 

1: co się dzieje (lokalizacja, ludzie, wydarzenia) 
4: pytania badawcze 

  
Uczniowie tworzą wrak Titanica, używając arkuszy papieru i innych surowców. Mogą korzystać z 
książek, fotografii i stron internetowych jako źródeł badawczych. Nauczyciel będzie musiał 



zdecydować, jakiego wsparcia potrzebują. Uczniowie przygotowują wizerunek wraku, a nie jego 
wierną reprodukcję. 
  
Zasoby: duży arkusz papieru, nożyczki, długopisy, taśma itp.; książki na temat Titanica; w miarę 
możliwości dostęp do internetu. 
  

− Przygotuj zasoby, aby były dostępne dla uczniów. Będziecie potrzebować sporo miejsca i 
czasu na tę aktywność. 

− Poproś uczniów, aby usiedli w dużym prostokącie. 
− „Co wiemy na temat wraku dzięki przeprowadzonym badaniom?”     
− „Nie wiem wszystkiego, ale wiem, że statek rozpadł się na dwie części, zanim zatonął, a 

kiedy osiadł na dnie morskim, obie połówki były oddalone od siebie o ponad dwie mile. 
Teraz, oczywiście, ta przestrzeń jest mniejsza, więc będziemy musieli zbudować model w 
odpowiedniej skali. Z fotografii wraku wiem, że nie jest on całkowicie przerdzewiały, ale 
słona woda spowodowała wiele zniszczeń.” 

− „Zebrałam te materiały i pomyślałam, że możemy razem spróbować stworzyć model. Nie 
jestem pewna, jak on będzie wyglądać, ale myślę, że okaże się w trakcie pracy. Do pomocy 
możemy użyć tych książek i fotografii.” 

− „Jak powinniśmy zacząć?” 

Ten krok jest przykładem strategii nr 5 z listy, w której nauczyciel współpracuje z uczniami w celu 
stworzenia zasobu dla kontekstu fikcyjnego, w tym przypadku modelu wraku. Model nie zostaje 
wyczarowywany z powietrza, ale jest wynikiem wykorzystywania wiedzy i informacji, które 
uczniowie uzyskali z materiałów źródłowych. 

Celem jest stworzenie krajobrazu dla fikcyjnego kontekstu, trochę jak na planie filmowym. 
Współtworzenie krajobrazów i lokalizacji jest powszechne w metodzie Szaty Eksperta i 

znajduje zastosowanie w większości fikcyjnych kontekstów.  
Oto kilka przykładów: 

  

Tabela nr 9 

Kontekst Lokalizacja Medium

Park dla zwierząt Park z wybiegami, budynkami, ścieżkami Model wykonany z klasowych zabawek 
konstrukcyjnych, takich jak Lego, drewniane 
klocki, patyczki artystyczne

Wyspa Dinozaurów Wyspa, pokazująca cechy geograficzne i 
położenie różnych zwierząt

Model wykonany z dużej tkaniny (określony 
kształt i wysokość), bibuły, sznurka

Renowacja zamku Zamek, wraz z murami, basztami, 
lochami, dziedzińcami

Mapa ścienna wykonana z dużej kartki 
papieru, kredek i farb

Dom z epoki Tudorów Plan domu pokazujący pokoje, korytarze, 
klatki schodowe

Plan wykonany z rysunków na dużych 
arkuszach papieru, z których każdy 
przedstawia inną część domu i ogrodów

Biuro rozwiązywania 
problemów

Biuro zespołu, meble, wyposażenie biura 
(stoły, krzesła, komputery itp.)

Pełne odtworzenie biura z wykorzystaniem 
mebli i wyposażenia sal lekcyjnych (telefony, 
tablice ogłoszeń, stoły itp.)



Krajobrazy zwykle tworzy się w ramach zajęć dla całej klasy. Wymagają komunikacji, współpracy, 
inwencji oraz zastosowania wiedzy i zrozumienia przez uczniów. Poziom potrzebnego wsparcia i 
wskazówek będzie zależał od wieku dzieci i ich znajomości kontekstu. 
  
Krok 7: Umieszczenie artefaktów na wraku 
  
Strategia 

5: tworzenie obrazów i innych zasobów z uczniami 
  
Kluczowe aspekty planowania 

1: co się dzieje (lokalizacja, ludzie, wydarzenia) 
2: znaki do interpretacji przez uczniów 

  
Na tym etapie uczniowie dodają „zdjęcia” artefaktów wykonanych w kroku 5 do modelu 
wraku. Gdy to robią, opisują każdy obiekt i określają, gdzie został znaleziony przez zespół 
archeologów. 
  

− Zbierz zasoby i poproś uczniów, aby usiedli wokół modelu statku.     
− Rozdaj zdjęcia artefaktów.     
− „W tym momencie historii artefakty, które macie przy sobie, są nadal we wraku, więc 

musimy dodać je do modelu.” 
− „Zróbmy to pojedynczo, zaczynając od przedmiotów należących do załogi.” 
− „Kto chciałby zacząć?” 
− „Proszę, połóż przedmiot na tej części statku, w której go znalazłeś podczas nurkowania. 

Kiedy to zrobisz, wyjaśnij, czym jest obiekt, korzystając ze swoich notatek, ale nie 
przedstawiaj ukrytej historii.” 

− Uczniowie po kolei umieszczają swoje artefakty we wraku i opisują, czym one są.     
− Zachęć uczniów do samodzielnego ustalenia kolejności, udzielając im wsparcia w razie 

potrzeby.     
− Zadaj im pytania dotyczące obiektów, zrób przerwę, jeśli to konieczne.     

  
Chodzi o to, aby nadać modelowi głębię i jakość. Każdy artefakt jest łącznikiem z 

przeszłością statku. 
Przed posprzątaniem zrób zdjęcia modelowi. Mogą one być później wykorzystane przez 

uczniów do stworzenia map wraku. 
  
Krok 8: Zestaw wytycznych 
  
Strategia 

7: uczniowie w roli, reprezentujący punkt widzenia w opowieści 
  
Kluczowe aspekty planowania 

6: utworzenie zespołu ekspertów 
7: ustalenie klienta i zadania 

  
Ten krok ma na celu zadanie pytań o kwes_e etyczne i praktyczne związane z eksploracją wraku. W 
szczególności: czy artefakty powinny być wydobywane? Czy wrak jest miejscem pochówku? Czy 



archeolodzy są zobowiązani do konsultacji z rodzinami ofiar? Czy Muzeum Narodowe zadowoli się 
zdjęciami i kopiami, czy będzie wymagało autentycznych obiektów? 
  

− Zbierz klasę razem. 
− Użyj głosu nauczyciela w roli, rozmawiając z innymi członkami zespołu:     
− „Zanim zaczniemy pracę nad wrakiem, musimy uzgodnić sposób pracy oraz zbiór reguł, 

który powstrzyma nas przed popełnianiem błędów lub robieniem niewłaściwych rzeczy. 
Zastanawiam się, czy moglibyśmy sporządzić listę czterech czy pięciu zasad, o których 
musimy pamiętać podczas pracy? Jak zestaw wytycznych”. 

− „Jak powinniśmy zacząć?” 
− Daj uczniom czas na przemyślenie i rozmowę. Napisz na tablicy tytuł, Zestaw Wytycznych.     
− Kieruj pytaniami uczniów, w razie potrzeby udzielając im pomocy i wsparcia oraz 

kwes_onując ich myślenie, gdy jest to konieczne.     
  
Na tym etapie chodzi o rozwinięcie odpowiedzialności zespołu ekspertów. Dzięki zadaniu tworzenia 
wytycznych, uczniowie myślą wewnątrz fikcji jak zawodowi archeolodzy pracujący nad delikatnym 
projektem. Lista, którą tworzą, reprezentuje płaszcz ich wiedzy: obowiązków i odpowiedzialności, o 
których zawsze pamiętają i według których oceniają swoją pracę. 

W miarę rozwoju kontekstu nauczyciel kwes_onuje ich pomysły i sposoby myślenia, 
używając innych punktów widzenia, na przykład członków rodziny, reporterów, aktywistów. 
  
Krok 9: Wkraczanie w przeszłość 
Strategia 
7: uczniowie w rolach, reprezentujący punkt widzenia w fikcji 
  
Kluczowe aspekty planowania 

1: co się dzieje (lokalizacja, ludzie, wydarzenia) 
2: znaki do interpretacji przez uczniów 
3: coś, co przyciągnie ich zainteresowanie (napięcie) 
4: pytania badawcze 
5: zadania wprowadzające uczniów w fikcję 
6: utworzenie zespołu ekspertów 
7: ustalenie klienta i zlecenie 

  
Na tym etapie uczniowie wykorzystują konwencję teatru, aby stworzyć historie kryjące się za 
artefaktami i zbadać życie codzienne pasażerów oraz załogi. 
  

− Zleć uczniom pracę w grupach i omówienie artefaktów, które stworzyli w kroku 5 i dodali do 
modelu wraku w kroku numer 7.     

− Powiedz im, aby podzielili się ze sobą ukrytymi historiami nieznanymi zespołowi 
archeologów. 

− Potem niech każda grupa wybierze tę historię, którą chcieliby wspólnie zbadać bardziej 
szczegółowo.     

− Poproś ich, aby odtworzyli moment z historii tego obiektu na pokładzie Titanica, podobnie 
do sceny z filmu. Daj im czas na omówienie i przećwiczenie swojej sceny. Uczniowie mogą 
potrzebować pomocy i wsparcia w zależności od wieku i doświadczenia w korzystaniu z 
technik teatralnych.  

− Odwiedź po kolei każdą grupę, gdy się przygotowują.     



− Skoncentruj się na jednej z grup: „Czy mógłbym poprosić wszystkich, aby zakończyli pracę i 
się tu zebrali?”     

− Poproś obserwowaną grupę, aby stała nieruchomo w utworzonej przez siebie scenie, tak 
jakby film, w którym się znajdują, został właśnie zatrzymany. Reszta klasy się przygląda.     

− Porozmawiaj z obserwującymi: „Co dostrzegliście? Nie martwcie się, próbując odgadnąć, co 
się dzieje - po prostu powiedzcie, co widzicie”. Podczas dyskusji poproś osoby z fikcji, aby 
nie się ruszały i nie rozmawiały: „Niech wysilą się ci, którzy się przyglądają”. Jeśli po jakimś 
czasie obserwujący będą potrzebować więcej informacji, porozmawiajcie z osobami z fikcji, 
aby dowiedzieć się więcej: „Chcielibyśmy zapytać uczestników tej sceny…”. Gdy ty i klasa 
zadajecie pytania, przypomnijcie osobom z fikcji, aby pozostawali na scenie i odpowiadali 
tylko na zadawane pytania.     

− Gdy będziecie gotowi, uczestnicy sceny przedstawią kolejne pięć sekund filmu.     
− Kiedy skończą, poproś ich, aby jeszcze raz się zatrzymali i współpracowali z resztą klasy w 

celu nadania znaczenia temu, co właśnie przedstawili. Użyj rubryki „akcja, wkład, modele, 
wartości”, jak opisano poniżej.     

− Powtórz to z innymi grupami.     
− Te sceny można wykorzystać później w końcowej prezentacji.     

  
Celem tej ostatniej części sekwencji jest uchwycenie etapów katastrofy i przekazanie ważnych 
informacji na temat życia zaangażowanych osób. Sesja wymaga od uczniów użycia wyobraźni, 
czerpania z wiedzy o sytuacji i rozwijania umiejętności teatralnych. Jej sukces zależy od tego, czy 
nauczyciel będzie wspierał uczniów w zadawaniu pytań i kierował ich dociekania ku obszarom, 
które wymagają przemyślenia. 

Kluczowym narzędziem nauczania w tym procesie jest rubryka wymyślona przez Dorothy 
Healthcote, która obejmuje pięć wymiarów strategii dramatyzacji: 
  
Akcja: osoby biorące udział w scenie 
Motywacja: powody wykonywania sceny 
Wkład: koszty związane ze sceną 
Modele: nauka płynąca od innych 
Wartości: wizja tego jak świat powinien wyglądać 

Każdy z tych wymiarów opiera się na poprzednich, pogłębiając i rozszerzając badanie oraz 
zapewniając nauczycielowi ramy do zgłębiania zadawanych pytań i wspierania uczniów w nauce. 

Wyobraź sobie, że w procesie planowania opisanym wyżej, grupa wybrała moment 
katastrofy, kiedy ojcu powiedziano, że nie wolno mu dołączyć do rodziny w łodzi ratunkowej, a 
artefakt znaleziony na wraku to jej fotografia, przechowywana wewnątrz srebrnego medalionu. 

Uczniowie pracują razem w grupie i tworzą nieruchomy obraz z filmu. Dwie osoby 
przedstawiają matkę i córkę trzymające się za ręce w łodzi ratunkowej, jedna reprezentuje ojca 
trzymanego z tyłu, a czwarta przedstawia członka załogi z ręką na piersi ojca. 

Nauczycielka prosi grupę, aby pozostała tak nieruchoma, jak to tylko możliwe, dając 
obserwującym szansę przyjrzenia się i omówienia tego, co widzą. Mówi widzom, aby nie próbowali 
zgadywać, co się dzieje, tylko opisali, co robią ludzie wewnątrz fikcji. Pomaga im znaleźć właściwe 
słowa i zachęca, aby nie używali imion uczniów ze sceny, ale ogólnych terminów, takich jak „osoba 
stojąca z rękami na bokach, z dłońmi zaciśniętymi w pięści”. 

Prosi osoby z fikcji, aby stali tak nieruchomo, jak tylko mogą i nie pomagali innym poprzez 
kiwanie głową lub wychodzenie z roli: „Proszę, pozostańcie w historii, my przemyślimy tę scenę i 
porozmawiamy na jej temat. Nie ułatwiajcie nam tego!" 



Po chwili obserwujący mogą potrzebować więcej informacji, więc uważając, aby nie 
wyjawić całej historii od razu, nauczycielka prowadzi publiczność do zadawania pytań. 

Podczas tego procesu aktorzy pozostają idealnie nieruchomi i pozostają w roli, aby 
porozmawiać bezpośrednio z publicznością. 
  
Pytanie: „Czy możemy zapytać, czy jesteście spokrewnieni?” 
Odpowiedź: „Tak, jestem ojcem, to moja żona, a to moje dziecko”. 
P: „Czy zamierzasz się pożegnać?” 
O: „Tak”. 
P: „Dlaczego się żegnasz?” 
O: „Ponieważ nie wpuszczą mnie do szalupy…” 
  

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania publiczności, nauczyciel, aby dalej rozwijać domysły, 
prosi osoby z fikcji o pokazanie następnych pięciu sekund filmu: „Tylko kilka klatek akcji, 
obejmujących ruch i być może dźwięk”. 

Gdy publiczność przygląda się scenie, uczeń odgrywający ojca pochyla się i odchodzi, 
podczas gdy matka i dziecko stoją i patrzą z łodzi ratunkowej. 

Nauczycielka prosi postacie w fikcji, aby po raz kolejny się nie ruszały, podczas gdy ona 
rozmawia z uczniami na widowni. Jej pytania są uporządkowane według rubryk, a każde z nich 
zagłębia się w scenę, poszerzając jej znaczenie: 
  
„Nie czekał, żeby zobaczyć szalupę ratunkową opuszczaną do morza?” (Akcja) 
„Dlaczego miałby to zrobić?” (Motywacja) 
„Dlaczego nie chciałby, aby jego żona i dziecko widzieli jego łzy?” (Wkład) 
„Dla mnie jest to dziwne. Gdzie nauczył się tego, że odwracanie się i ukrywanie swojego bólu jest 
słuszne?” (Modele) 
„Co to za świat, w którym mężczyźni nie mogą okazywać emocji, nawet swoim dzieciom, mimo że 
to może być ostatni raz, kiedy się widzą?” (Wartości) 

Każdy poziom sięga głębiej, szukając przyczyn działań postaci i badając, jak ich wartości i 
przekonania kształtują ich zachowania i odzwierciedlają kulturę, w której żyją: 

 
Akcja - Ojciec czuje żal, ale odchodzi 
Motywacja - Ponieważ nie chce, aby jego rodzina widziała jego łzy 
Wkład - Kocha ich i nie może znieść tego, że widzą jego ból 
Modele - Nauczył się od swojej rodziny i rówieśników, że jest to właściwe postępowanie 
Wartości - Jako mężczyzna z wyższej klasy średniej przyjął typowe dla swojej kultury wartości. 
  

W ten sposób badanie wydobywa ze sceny działania człowieka, jego motywację, osobiste 
koszty dla niego i jego rodziny, wzorce, na których nauczył się postępować w ten sposób, a także 
wartości jego czasów i kultury. Wszystkie te wymiary pogłębiają rozumienie tematu przez uczniów i 
zapewniają szeroki zakres i jakość eksploracji programu nauczania. 
  
Dalsza praca 
  
Po zakończeniu sekwencji początkowych kroków praca może podążać w wielu różnych kierunkach. 
Wybór, który należy podjąć, jest w dużej mierze kwes_ą profesjonalnego osądu. Może uczyć 
większości przedmiotów osobno, a do kontekstu powrócić, aby rozwinąć język angielski i historię, 



lub uwzględnić znacznie szersze obszary, w tym geografię, sztukę, projektowanie oraz nauki ścisłe i 
matematyczne. Wybór należy do ciebie. 

Planując kontekst, rzadko rozpisuję wszystkie kroki szczegółowo, poza tymi pierwszymi. Z 
doświadczenia wiem, że z czasem fikcja się utrwali, elementy szaty trafią na swoje miejsca, praca 
nabierze własnego tempa, a uczniowie zaczną dostarczać wielu pomysłów. Odtąd moim celem jest 
jak najszersze uwzględnianie ich suges_i, przy jednoczesnym pilnowaniu reguł i eksploracji tematu. 
To kwes_a otwartości na ich wkład, elastyczności ogólnej struktury i przygotowania do 
wykorzystywania pomysłów uczniów tam, gdzie to możliwe. 

Pomaga w tym wyraźnie sformułowane zlecenie. Często zapisuję w widocznym miejscu w 
klasie i wracam do niego w razie potrzeby: „No tak, jak to pomoże przy wystawie? Czy jest to coś, o 
czym zwiedzający będą chcieli wiedzieć? Co jeszcze mamy do zrobienia? ” I tak dalej. 

W tym i poprzednim rozdziale omówiliśmy planowanie i szczegółowo przyjrzeliśmy się 
kontekstowi Titanica. Celem było zaoferowanie modelu, który pomoże początkującym rozpocząć 
samodzielne planowanie. 

Zastosowałem wszystkie główne elementy i kluczowe narzędzia planowania używane do 
zbudowania fikcyjnego kontekstu, stworzyłem również zespół ekspertów, klienta i zadanie. Mam 
nadzieję, że okazały się przydatne. Niektóre są dość łatwe do zrozumienia, podczas gdy inne są 
złożnone i wymagają praktyki, aby z nich korzystać. Wypróbuj swoje pomysły, oceń ich skuteczność 
i wróć na te strony. Wiele strategii nabierze nowego znaczenia i stanie się znacznie 
skuteczniejszymi narzędziami w twoich rękach, gdy twoja technika się poprawi, a doświadczenie 
wzrośnie. 

Nauczanie 

Nigdy nie mógłbym traktować edukacji jako czegoś zimnego, mentalnego, tylko technicznego i 
bezdusznego, gdzie nie ma miejsca na uczucia, wrażliwość, pragnienia i marzenia, jakby były one 
stłumione przez jakąś reakcyjną dyktaturę. Ponadto nigdy nie postrzegałem praktyki 
wychowawczej jako doświadczenia, które można by uznać za złe, gdy brakuje mu rygoru i 
intelektualnej dyscypliny. 
- Paulo Freire, Pedagogika wolności 
  
Co zobaczysz, gdy odwiedzisz szkołę, korzystającą z metody Szaty Eksperta? Czy będzie ona 
całkowicie obca? Czy gazetki na ścianach będą zupełnie inne, czy uczniowie będą zachowywać się i 
rozmawiać w nieoczekiwany sposób, czy ich praca będzie wyglądać inaczej lub będzie 
niezrozumiała? A może większość rzeczy będzie znajoma? Czy szkolne ławki będą takie, jaki się 
spodziewałeś, czy uczniowie nadal będą pisać i liczyć, czy od czasu do czasu będą się kłócić i źle się 
zachowywać? Odpowiedź na wszystkie te pytania prawdopodobnie brzmi: tak. 

 Szata Eksperta zmienia odczucia w klasie, sposób jej funkcjonowania i zachowanie 
uczniów. Ale klasa nie staje się czymś zupełnie innym: sale lekcyjne są nadal rozpoznawalne, 
odbywają się w nich lekcje, podczas których uczniowie ćwiczą pisanie, są plany lekcji i 
matematyka; nadal obowiązują rutyny, zasady i nawyki zachowania. Duże różnice, zauważane przez 
większość odwiedzających, to relacje między dorosłymi a uczniami oraz poziom zaangażowania 
uczniów we własną naukę. 

Sale lekcyjne, w których korzysta się z Szaty Eksperta, są pełne szumu, a uczniowie, mając 
poczucie zaangażowania celowości, są pilni i zmierzają w określonym kierunku. Mało 
prawdopodobne jest, aby uczniowie używali takich wyrażeń jak „Skończyłem” lub „co mam teraz 
zrobić?” Raczej nie zobaczysz też uników, braku zainteresowania, ani uczniów próbujących 
zrozumieć, co robią. Nie chodzi o to, że te zachowania znikają całkowicie, po prostu występują one 



znacznie rzadziej. W salach lekcyjnych wykorzystujących Szatę Eksperta praca uczniów jest 
znacząca i ważna, łączy się z tym, co zrobili w przeszłości oraz wydaje im się autentyczna i realna. 

Porozmawiaj z uczniem w jednej z tych klas, a powie ci, co robi, dlaczego to robi i co będzie 
robić dalej. Jeśli zapytasz, prawdopodobnie zda ci szczegółowe sprawozdanie z wydarzeń od 
początku kontekstu, z imionami postaci, lokalizacjami i działaniami. Na ścianach będą wisieć 
notatki i rysunki, każdy ze swoim znaczeniem. W takiej klasie uczniowie są współwłaścicielami 
przestrzeni. Jako grupa są właścicielami historii, map i artefaktów zespołu oraz pracy wykonanej w 
celu wykonania zlecenia i ponoszą odpowiedzialność wobec klienta. Chodzi o przynależność, bycie 
ważnym, wprowadzanie zmian i posiadanie wiedzy.  

Dalsze działanie  
  
Zmiana tego odczucia w klasie nie jest przypadkowa - wymaga czasu i wspólnego wysiłku. Ten 
rozdział dotyczy wymagań, jakie stawia w naszej praktyce nauczycielskiej Szata Eksperta. Chodzi o 
uczenie, rzemiosło, technikę i sztukę pracy w klasie z młodymi ludźmi w celach edukacyjnych. 

Rozdział podzieliłem na trzy części. Pierwsza dotyczy pytań: wspólnego ich zadawania i 
formułowania, druga dotyczy organizacji zajęć: zachowania, motywacji i zróżnicowania, a trzecia 
praktyki w klasie: form reprezentacji, teatralnej wyobraźni i akcji. Każdy temat potraktowałem 
osobno, jak w podręczniku, żeby łatwo było się odwołać do tej części i doczytać coś w razie 
potrzeby. Niektóre z tematów dotyczą obszarów, które już omówiliśmy, podczas gdy inne poruszają 
nowe kwes_e. 
  
Zadawanie pytań 
  
Kwes_onowanie jest siłą napędową nauczania. Jak zauważyli Morgan i Saxton „Edukacja jest 
procesem dociekań, a pytania są najważniejszymi narzędziami do budowy znaczeń”. Umiejętność 
zadawania wnikliwych pytań, po których następuje głębsze dociekanie, a potem kolejne, które 
dociera do sedna sprawy, a jednocześnie nie przyprawie ucznia o poczucie niepokoju ani bycia 
przesłuchiwanym - oto sztuka wielkiego nauczania. 
  
Wspólne pytanie 
Podczas nauczania opartego na współpracy nauczyciel stara się pracować z uczniami, rozwijając 
linie wspólnej komunikacji i sprawowania władzy. Nie jest jego rolą przesłuchiwanie ich, aby 
dowiedzieć się, co wiedzą, a czego nie. Jego rolą jest rozwijanie i wspieranie ich zdolności do 
dociekań. Ten proces obejmuje kilka kluczowych zasad: 
  
− Używaj języka, który zachęca do uczestnictwa i zmniejsza niepokój: „Zastanawiam się, 

czy … ”, „Przychodzi mi do głowy … ”, „Gdybyś był … ”. 
− Staraj się unikać pytań, na które znasz już odpowiedź. Nie zawsze jest to możliwe, ale jest to 

bardziej autentyczny sposób pracy. 
− Uważaj się za towarzysza podróży i zadawaj pytania, na które chciałbyś znać odpowiedź - 

„Zawsze chciałem wiedzieć…”, „Jak myślisz, co by się stało, gdyby…”. Nie martw się, jeśli nie 
zawsze uzyskasz odpowiedź - tak właśnie jest z pytaniem. 

− Traktuj odpowiedzi uczniów z szacunkiem i nie spiesz się z oceną. Zbyt często, gdy 
odpowiedzi uczniów nie odpowiadają naszym oczekiwaniom, czujemy się 
zawiedzeni. Pokonaj tę skłonność i pracuj z nimi, aby przekształcić ich odpowiedzi w coś 
ważnego. Dzieci czasami mają trudności ze znalezieniem słów, które wyraziłyby dokładnie 



to, co mają na myśli, więc daj im czas i pomóż w razie potrzeby: „Myślę, że rozumiem…”, 
„Czy to możliwe…”, „Może przeformułuję…” 

− Naprawdę posłuchaj ich odpowiedzi. Słuchanie to coś więcej niż tylko przejście od jednej 
odpowiedzi do drugiej. Jak zauważyła Linda Laidlaw, „aktywni słuchacze są autentycznie 
zainteresowani odpowiedzią i pozwalają, by ich w jakiś sposób zmieniła”. Potwierdzanie 
odpowiedzi uczniów, zatrzymywanie się, wyglądanie na zainteresowanych, budowanie na 
ich myślach - są dla nich ważnymi sygnałami, że traktujesz ich pomysły poważnie: „To 
ciekawe…”, „Rozumiem, co masz na myśli…”, „Przypuszczam…”.     

− Unikaj pochwał, chyba że są szczere. Może się to wydawać sprzeczne z intuicją, gdy 
mówimy o zmniejszaniu niepokoju i budowaniu pewności siebie uczniów, ale nieszczere 
pochwały mogą mieć szkodliwy wpływ. Dzieci wcześnie uczą się rozpoznawać nieszczere 
komplementy i szybko przestają je lubić. Dlatego uważaj: jeśli chwalisz odpowiedź lub 
użyteczną suges_ę, upewnij się, że pochwała jest szczera.     

  
Pytania ramowe 
Znalezienie odpowiedniego języka, promującego myślenie i dialog, jest niezbędne, gdy zachęcasz 
do „wspólnoty badania”. Oto kilka wskazówek: 

− pytanie musi mieć cel, taki jak zdobycie informacji („Gdybyś pracował w parku dla zwierząt, 
jakim zwierzęciem byś się opiekował?”), ukształtowanie zrozumienia („Jak myślisz, co 
pielęgniarka Florence znajdzie, gdy wejdzie do szpitala?”) lub zachęcenie do namysłu 
(„Dlaczego nie chce, żeby jego żona i dziecko widziały jego łzy?”). 

− ustaw poprzeczkę wysoko, zawsze możesz zejść o jeden lub dwa szczeble, jeśli na twarzach 
uczniów zauważysz zagubienie. Nie lekceważ tego, do czego zdolne są dzieci, nawet te 
małe. „Czy myślisz, że kupowanie i sprzedawanie zwierząt jest złe?” „Nie możemy uratować 
wszystkich żołnierzy - co powinniśmy zrobić?” „Wilk jest głodny i ma małe do wykarmienia. 
Co się stanie, jeśli go uwolnimy?” 

− sonduj i zachęcaj uczniów, aby szukali głębiej: „Czy mógłbyś powiedzieć trochę więcej?”  
„Dlaczego tak uważasz?” „To ciekawe - jak myślisz, dlaczego…?"     

− buduj używając własnego myślenia: „Przychodzi mi do głowy…”, „Co sądzisz o tym 
pomyśle…”, „Walczę, a co z…?”     

− zadawaj pytania, które podważają obecny sposób myślenia i zachęcają do refleksji: „Dla 
mnie to dziwne. Gdzie się nauczył tego, że odwrócenie się od bólu i ukrycie go jest właściwą 
rzeczą?”.     

− zadawaj pytania, które pobudzają i podtrzymują zainteresowanie uczniów materiałem: „Jak 
możemy odebrać szympansicy dziecko, nie powodując zbytniego niepokoju?” „Co to za 
świat, w którym mężczyźni nie mogą okazywać swoim dzieciom emocji, nawet jeśli to może 
być ostatni raz, kiedy je widzą w życiu?” 

  
Taksonomia „pytań początkowych” 
  
Aktywacja i transformacja wiedzy oraz zrozumienia 
- Ile wiemy o…    
- Czy to prawda, że…     
- Czy jest jakiś powód…     
- Czy jest sposób, aby…     
- Często się zastanawiałem, dlaczego…     
  
Rozważenie innego punktu widzenia i wprowadzenie nowych informacji 



- Mówią…     
- Niektórzy myślą…     
- Słyszałem… 
- Czy ktoś pomyślał…     
  
Sprowadzanie uwagi, badanie, analizowanie 
- To wydaje się dziwne…     
- Czy ktoś zauważył…     
- Czy potrafisz rozpoznać to słowo (lub symbol)?     
- Czy nie ma…     
- Czy zauważyłeś coś…     
- Myślę, że może chce nam coś powiedzieć…     
- Czy mógłbyś powiedzieć… 
- Nie wiem jak tobie, ale mnie przychodzi na myśl...    
  
Rozważanie konsekwencji 
- Myślisz, że to by naprawdę pomogło?     
- Więc może powinniśmy…     
- Musi być powód…     
- Może być…     
- Co to może znaczyć?     
- Czy to wpłynie na…     
- Czy pomyśleliśmy o konsekwencjach?     
- Czy to pozwala nam…     
- Ludzie zwykle robią coś z jakiegoś powodu…     
- Myślę, że to możliwe…     
- Nie chcemy…prawda?     
- Jeśli mamy… Myślę, że musielibyśmy…     
  
Pogłębianie, łączenie, refleksja 
- Pomyśl, nie tylko my to zrobiliśmy.     
- Zastanawiam się, czy inni ludzie stanęli przed tym problemem?     
- Myślę, że to trochę jak…     
- Przypominają mi się jak... 
- Czy teraz myślimy o tym inaczej?     
- Wydawało ci się…?     
  
Stawianie hipotezy 
- Przypuśćmy, że…     
- Gdyby ludzie pozwolili nam…     
- To może być…     
- Myślę, że…     
- Gdybyśmy mogli…     
- Może…      
- Teraz się zastanawiam, co by się stało, gdyby...     
- To znaczy, gdyby to była prawda…     
- Czy byłoby dobrze, gdyby…     
- Czy jesteś gotowy, aby kontynuować i zobaczyć, do czego to prowadzi?     



  
Oferowanie możliwości wyboru 
- Który…     
- Musimy zdecydować, czy… 
- Wydaje się, z tego, co mówisz…   
- Czy chcesz… czy…     
- W tej sytuacji, moglibyśmy… albo…     
- Czy jest jakiś argument za zrobieniem jednego z tych zadań przed innymi? 
  
Potwierdzanie, podsumowywanie 
- To jasne…     
- Tak jak ty, myślę…     
- Po wszystkich naszych wysiłkach…     
- Więc mówimy…     
- Przypomnijmy sobie…     
- Wygląda na to, że zdecydowaliśmy…     
- Wydaje się, że mówicie…     
  
Szukanie porozumienia 
- Na razie możemy się zgodzić…     
- Czy to możliwe…     
- Myślicie, że moglibyśmy…     
- Czy miałbyś coś przeciwko, gdyby…     
- Na chwilę…     
- Czy w tej chwili możemy się zgodzić…     
- Czy możemy z tym żyć?     
  
Kierowanie 
- Musielibyśmy (lub musimy)…     
- Czy chciałbyś zobaczyć…     
- Czy powinno być…     
- Lepiej, żebyśmy...  
- Jeśli mamy…, myślę, że musielibyśmy…     
- Może moglibyśmy…     
- Czy możemy, tylko na chwilę…     
- Zobaczmy, czy moglibyśmy…     
- Wystarczy spojrzeć…     
- Podejdź tam na chwilę i…     
- Będziemy musieli się upewnić…     
- Czy moglibyśmy…     
- Możemy teraz spojrzeć na…     
- Czy mógłbyś poświęcić trochę czasu…     
- Potrzebujemy czasu, żeby...    
- Czy możemy pracować w taki sposób…     
- Bez wątpienia nadejdzie czas, kiedy…     
  
Opracowane przez Micheala Bunmnga i wykorzystane za uprzejmą zgodą. 
  



Organizacja zajęć 
  
Rozważania 
  
Oprócz języka nauczania, ważne jest, aby wziąć pod uwagę sposób organizacji sesji, techniki, które 
planujesz zastosować, oraz oczekiwania, które zamierzasz spełnić. Razem stworzą one rodzaj 
środowiska w klasie, które możesz rozwijać, gdzie uczniowie pracują jako społeczność, ludzie są 
traktowani z szacunkiem, a nauka rozkwita. 

Przestrzeń - zdecyduj z góry, jak chcesz, aby uczniowie pracowali: w kole, w rzędach, w ławkach, 
razem na dywanie, stojąc lub siedząc. Każdy wybór stworzy własną dynamikę i inną 
atmosferę. Czasami będziesz potrzebować, żeby były blisko i obok siebie, abyś mógł utrzymać 
kontakt wzrokowy i skupenie. Innym razem możesz wymagać bardziej odległej i formalnej 
atmosfery, w której uczniowie siedzą w rzędach za biurkami (wyobraź sobie konsultacje między 
archeologami morskimi i Muzeum Narodowym). 

Chichotanie - niektórzy uczniowie nie mogą przestać chichotać, zwłaszcza, jeśli debiutują 
odgrywając role. Szok wywołany nowym, zdziwienie, że ludzie rozmawiają w roli i działają „jak 
gdyby”, mogą być dla nich dziwne, a ich naturalną reakcją jest chichot. Jeśli tak się stanie, nie 
martw się, ale spróbuj zdusić to w zarodku, starając się jednocześnie chronić zarówno osobę, z 
której się śmiano, jak i ludzi, którzy chichoczą: „Rozumiem, dlaczego chichoczesz, ale my nie robimy 
tego, żeby cię rozśmieszyć. Czy możemy spróbować jeszcze raz? Tym razem potraktujmy to 
poważnie. Chichot jest dozwolony na placu zabaw”. 

Czasami śmieje się osoba, która zgłosiła się na ochotnika do występu przed klasą. Patrzenie 
na znajomych może być krępujące, zwłaszcza, jeśli nie masz doświadczenia w teatrze, musisz więc 
podejść do tej sytuacji z wyczuciem. Najważniejszą rzeczą jest ochrona godności osoby („Nie 
musisz tego robić. Czy możesz kontynuować? Może to być trudne, gdy wszyscy na ciebie patrzą. 
Czy chciałbyś, aby ktoś zajął twoje miejsce?” i tak dalej). Z mojego doświadczenia wynika, że prawie 
każde dziecko, z którym pracowałem, chciało kontynuować. Kiedy to robią, daję im następującą 
radę: „Uważam, że najlepiej jest nie patrzeć ludziom w oczy. Wyobraź sobie, że ich nie ma i patrz w 
ziemię lub w dal. To w jakiś sposób pomaga. Chcesz spróbować jeszcze raz?” 

Zdarza się również, że jakiś uczeń zachęca do śmiania się, może to być jednak niezręczne i 
blokować innych. Moim rozwiązaniem jest poważne potraktowanie suges_i i podkreślenie intencji: 
„Ryan, czy próbowałeś nas rozśmieszyć, czy zmusić do myślenia?” Dziewięćdziesiąt dziewięć razy 
na sto uczniowie powiedzą: „Zachęcić do myślenia”. Odpowiedź brzmi: „Tak myślałem. Potraktujmy 
poważnie pomysły Ryana i przestańmy się śmiać”. W przypadku, gdy ktoś chce błaznować, mówię 
szorstko: „Nie o to nam chodzi. Proszę, zachowaj swoje żarty na inną okazję. Kontynuujmy”. 

Nalegaj na protokół - Nic nie powoduje większych zakłóceń niż lekceważenie zasad przez 
uczniów. Okrzyki, niesłuchanie innych, wygłaszanie nieprzydatnych uwag: wszystko to przeszkadza i 
podważa przemyślane i rozważne badanie. Dlatego bardzo ważne jest, aby klasa uzgodniła zasady 
zachowania podczas dyskusji, a ty, jako nauczyciel, musisz sprawić, aby były one przestrzegane. Nie 
musisz być tyranem, ustanawiając prawo i nalegając na całkowite przestrzeganie go przez cały czas 
(byłoby to wymagające), ale ważne jest, aby pokazać przywództwo i nalegać, aby wszystko było 
zrobione zgodnie z ustaleniami: „Przepraszam, będziemy musieli przerwać na chwilę. Ustaliliśmy, że 
krzyki nie pomagają, jeśli chcemy usłyszeć wszystkich mówiących. Spróbujmy jeszcze raz. I 
pamiętajcie, jedna osoba na raz”. 



Zgłaszanie się? - Czy to ma znaczenie, czy uczniowie podnoszą ręce, czy nie, aby mówić? Osobiście 
nie mam nic przeciwko niepodnoszeniu rąk, o ile nie rozmawiają jeden przez drugiego. Jeśli tak 
jest, to oczywiście muszę nalegać, żeby się zgłaszali, dopóki nie nauczą się lepiej organizować. 

Jest to w porządku, dopóki wszyscy nie zaczną wymachiwać rękoma. Chociaż generalnie to 
dobry znak - oznacza, że uczniowie są bystrzy i zainteresowani - ma jednak poważny 
minus. Unoszenie rąk szybko męczy, a wtedy uczniowie zaczynają koncentrować się na obolałych 
ramionach, a nie na dyskusji. Moja podpowiedź brzmi: zatrzymaj rozmowę i renegocjuj: „Widzę 
wiele osób z podniesionymi rękoma. Żeby wszyscy mogli się wypowiedzieć, potrzebujemy trochę 
czasu. Może ci z was, którzy mają coś do powiedzenia, opuszczą ręce i skrzyżują je na piersi. W ten 
sposób się nie zmęczycie i będziemy widzieć siebie nawzajem." 
  
Czas na przemyślenie - Moim zdaniem jedna z gorszych rad, jakich udziela się nauczycielom, to 
żeby prowadzić lekcje w szybkim tempie. Po pierwsze jest to całkowicie subiektywne, a po drugie, 
jaka jest korzyść z pośpiechu? Omówienie większej ilości materiału w danym czasie? Sprawienie, by 
dzieci się nie nudziły? Problem z pośpiechem polega na tym, że nigdy nie ma czasu na zrobienie 
rzeczy, które wymagają odpowiedniego przemyślenia. Jeśli uczniowie zawsze pędzą od jednej 
czynności do drugiej, kiedy powinni się zastanowić lub coś rozważyć, nie mówiąc już o 
przetwarzaniu informacji lub refleksji? Zadawanie trudnych pytań, wyznaczanie złożonych zadań i 
dążenie do dogłębnych badań wymaga czasu na przemyślenie. Więc nie martw się, jeśli sytuacja 
ucichnie: bądź cierpliwy, a w końcu jakiś pomysł się pojawi i prawdopodobnie będzie lepszy ze 
względu na czas oczekiwania. 
  
Wsparcie rówieśnicze - wsparcie rówieśnicze polega na budowaniu społeczności i zachęcaniu klasy 
do samodzielnego rozwiązywania problemów. Zbyt często przechodzimy dalej, gdy uczeń utknie i 
tracimy okazję. Utknięcie jest w porządku: jest częścią procesu, częścią zmagania się z trudnymi 
pomysłami i znajdowania rozwiązań. Jeśli zdarzy się to w Twojej klasie, nie przechodź od razu do 
następnej osoby. Zamiast tego poczekaj i zobacz, co się stanie. Jeśli po jakimś czasie uczniowie 
nadal zmagają się z pytaniem przyznaj, że faktycznie było trudne, i poproś innych o pomoc: „Nie 
dziwię się, że nie wiesz, co odpowiedzieć - to trudne pytanie. Posłuchajmy, co inni mają do 
powiedzenia, później możemy wrócić do ciebie, bo może przyjdzie ci coś do głowy. Możesz zgodzić 
się z odpowiedziami innych lub stworzyć własną." 
  
Myślenie modelowe i słuchanie - nie lekceważ znaczenia języka ciała i naprawdę staraj się szczerze 
pokazać uczniom swoje zainteresowanie. Kiwanie głową, uśmiechanie się, marszczenie brwi, 
wykręcanie ust, drapanie podbródka - wszystkie te gesty mają znaczenie. Nawet jeśli są małe, dają 
uczniom do zrozumienia, że cenisz to, co mówią. Język też jest ważny. Używaj zwrotów, które 
wyrażają poważną refleksję: „To interesujące…”, „Przypuszczam…”, „Nie myślałem o tym w ten 
sposób…”. 
  
Wzruszanie ramionami - Kiedy uczeń wzrusza ramionami, może to mieć jedno z wielu znaczeń: 
„Nie wiem”, „Nie chcę powiedzieć…”, „Nie chcę wypaść głupio…” i tak dalej. Może to być 
niepokojące i trudne do opanowania. Z jednej strony nie chcemy naciskać zbyt mocno, ryzykując 
zawstydzenie, ale z drugiej strony uczeń może nie chce się starać. Moim rozwiązaniem jest 
uwzględnienie wzruszenia ramionami jako najlepszej odpowiedzi, jaką uczeń w danym momencie 
dysponuje: „To dobra odpowiedź; nie jest to łatwe pytanie i może być za wcześnie, aby zdecydować 
w ten czy inny sposób”. Potem zaproponuj alternatywne rozwiązanie pochodzące od innych („Co 
powiesz na wysłuchanie kilku suges_i? Może usłyszysz taką, która pomoże ci podjąć decyzję, lub 
wymyślisz własną po dłuższym przemyśleniu”) lub od ciebie („Z mojego punktu widzenia są trzy 



możliwości: jedna, zostawiamy lwa tam, gdzie jest i pozwalamy naturze zrobić swoje, po drugie, 
operujemy lwem tutaj i próbujemy usunąć kulę, lub po trzecie, zabieramy go z powrotem do parku 
i tam przeprowadzamy operację. Co o tym sądzisz?”) 
  
Zaangażowanie - skąd będziesz wiedzieć, czy wszyscy są zaangażowani? Czy poziom 
zaangażowania odzwierciedli się w mowie ciała? Czy oczy uczniów będą przyklejone do mówcy, a 
ich ciała pochylą się do przodu w oczekiwaniu? A może zaangażowanie jest trudniejsze do 
zidentyfikowania? A jeśli ktoś patrzy na podłogę, skubie paznokcie lub wygląda przez okno? Czy są 
to tylko pozory? Trudno odpowiedzieć na te wątpliwości. Z tego powodu powinniśmy unikać 
zbytniego czytania języka ciała dzieci. Nie każde dziecko wyglądające przez okno traci 
zainteresowanie, nie każdy uczeń, który nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, izoluje się od grupy. 
Pozwól im tak robić, jednak jeśli ci to przeszkadza, możesz im powiedzieć: „Nie jestem pewien, czy 
wszyscy słuchają. Czy mogę poprosić, żebyście spojrzeli w tę stronę, abym mógł być pewien, że 
wiecie, co się dzieje? A teraz: gdzie skończyliśmy?”) 
  
Zachowanie uczniów 
Zachowanie jest jedną z największych obaw nauczycieli, którzy są nowicjuszami w metodzie Szaty 
Eksperta. Trzy najczęściej zadawane pytania to: „Jak mogę kontrolować swoją klasę, jeśli to oni są 
ekspertami?” „Czy to podejście oznacza, że muszę podążąć za wszystkim, co mówią dzieci?” „Co 
mogę zrobić, jeśli dzieci źle się zachowują?”. Przyjrzyjmy się każdemu z pytań po kolei. 
  
„Czy będę w stanie kontrolować moją klasę, jeśli traktuję ich jak ekspertów?” Pamiętaj, oni są tylko 
ekspertami w dziedzinie fikcji. W prawdziwym świecie nadal są sobą. Jeśli więc twoja klasa ma 
trudności z organizacją, współpracą lub dzieleniem się zasobami, przygotuj się do wkroczenia i 
pomocy: 
  

− „Zatrzymajmy na chwilę historię - to nie działa. Jest ograniczona liczba długopisów i 
będziecie musieli się dzielić. Jak zamierzacie to zrobić?"     

− „Hej, poczekaj! Jamie, nie możesz rzucać nożyczkami. Jeśli Tom ich chce, podaj mu je 
ostrożnie."     

− „Przepraszam, że przeszkadzam wszystkim. Amy szuka grupy do pracy - czy jest taka, do 
której by mogła się przyłączyć?"     

− „Czas zaczynać. Rozmawialiśmy, przemieszczaliśmy się, zbieraliśmy materiały, ale ten 
czas się skończył. Proszę, wróćcie do swoich grup. Jeśli potrzebujecie pomocy, dajcie mi 
znać”.     

  
Niektóre klasy potrzebują większego wsparcia niż inne, ale bez względu na poziom potrzeb 

nie rób za nich wszystkiego. Daj im przestrzeń, aby mogli się poruszać i wypróbować różne rzeczy, 
wkraczaj tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Jeśli nie będą mieli szansy na porażkę, nigdy 
nie nauczą się, jak odnieść sukces bez dorosłego, który mówi im, co mają robić. Podoba mi się 
metafora rusztowania: jest tam tylko tak długo, jak jest potrzebna, a kiedy już spełni swoje zadanie, 
jest usuwane. 

Healthcote mówiła o tym procesie w kategoriach „zaangażowania i wymagania”. Im bardziej 
wzrasta zaangażowanie uczniów w pracę, tym więcej możemy im stawiać wymagań. 

Oczywiście nie jest to zwykłe przekazanie władzy. Dzieci nie staną się nagle kompetentne, 
ponieważ dajemy im szansę. Jest to proces stopniowy, wymagający cierpliwości i troski. Naszym 
zadaniem jako nauczycieli jest takie przeprowadznie procesu, aby dzieci z czasem nauczyły się 
wykonywać je samodzielnie. W końcu taki jest cel lekcji. 



Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że to ty rządzisz. Klasa nie jest za ciebie 
odpowiedzialna. Więc jeśli czujesz, że tracisz władzę, wyjdź z fikcji i ją odbierz. Nie myśl, że 
zniszczysz pracę uczniów lub wpłyniesz na ich kreatywność. Chaos i anarchia nie sprzyjają 
nauce. Nie ma nic złego w przerwaniu pracy, usadzeniu wszystkich i dyskusji na temat tego, co 
poszło nie tak. Szata Eksperta to podejście polegające na dociekaniu, w którym wszystko, w tym 
nauczanie i zachowanie, jest uzasadnionym tematem do rozmowy. Przywództwo oparte na 
współpracy wymaga uczciwości i otwartości; przyznanie, że coś jest nie tak, nie jest oznaką 
słabości. 
  
„Czy stosowanie tego podejścia oznacza, że muszę podążać za wszystkim, co mówią dzieci?” Nie. 
Szata Eksperta polega na współtworzeniu, wspólnym budowaniu kontekstu, współpracy przy 
zleceniu i zespołowemu stawianiu czoła wyzwaniom. Nie chodzi o to, aby dać dzieciom swobodę 
rządzenia i zaspokajać każdą ich zachciankę. Nie wszystko, co chcą zrobić, będzie możliwe lub 
pożądane. Rolą nauczyciela jest zarządzenie pracą, sterowanie nią we właściwym kierunku i 
zapewnienie odpowiedniego tempa postępu. Może to oznaczać, że od czasu do czasu będziesz 
musiał podjąć niepopularną decyzję i być selektywnym. Ale to w porządku: Szata Eksperta to 
metoda pedagogiczna; chodzi o nauczanie programu nauczania i rozwijanie młodych ludzi jako 
uczniów. Nie chodzi o wymyślanie na nowo programu i przejęcie całej odpowiedzialności wobec 
uczniów. 
  
„Co mogę zrobić, jeśli dzieci źle się zachowują?" Zachowania zakłócające lekcję przybierają wiele 
form, od drobnych rozproszeń uwagi po całkowity chaos. To, jak możesz sobie z tym radzić i jakie 
strategie zastosować, będzie zależeć od takich czynników, jak wiek dzieci, ich doświadczenie, 
przyczyny ich zachowania, potrzeby klasy, dostępny czas, twój własny poziom tolerancji i aktualne 
priorytety. 
  
Oto kilka wskazówek: 

1. W przypadku drobnych zakłóceń, które przeszkadzają podczas lekcji, ale nie są poważne, 
spróbuj zająć się nimi pośrednio: „Zaczniemy, gdy wszyscy będą gotowi. Możecie 
potrzebować trochę miejsca na to, co będzie dalej. Przesuńcie się, jeśli macie za mało 
przestrzeni”. Ten język chroni osoby przeszkadzające przed bezpośrednią konfrontacją, 
jednocześnie zmierzając do rozwiązania problemu. Daje to dzieciom władzę i 
odpowiedzialność, ale jasno pokazuje, że jesteś świadomy tego, co się dzieje i nie zaczniesz, 
dopóki problem nie zostanie rozwiązany. 

2. W przypadku poważnych zakłóceń, których dzieci nie są w stanie samodzielnie naprawić, 
zatrzymaj się i bezpośrednio zajmij się zachowaniem: „Będziemy musieli na chwilę przerwać 
opowieść. Jake, będziesz musiał się przesiąść, siedzenie obok Ryana utrudnia ci pracę, a 
musimy przejść dalej. Czy mógłbyś się przesiąść i zrobić sobie trochę więcej miejsca”. Ta 
strategia wymaga wyjścia z fikcji i tymczasowego odłożenia na bok roli 
współpracownika. Zwróć uwagę, że jest to całkowicie jasne dla dzieci dzięki wyrażeniu 
„Zatrzymamy tę historię”. Dla wszystkich zaangażowanych decyzja jest jasna i 
jednoznaczna. Można to zrobić niechętnie i tylko dlatego, że Jake uniemożliwił dalsze 
działanie, ale trzeba to zrobić. Nie chodzi o to, aby strofować Jake"a przed klasą, ale o to, 
aby utrzymać go w zaangażowaniu i poczuciu, że jest częścią grupy, jednocześnie dając mu 
znać, że jego zachowanie stało się uciążliwe. Grzecznie poproś go, aby się przesiadł, podając 



dobry tego powód. Kiedy się przeniesie i wszyscy znów się uspokoją, możesz wrócić do 
historii: „Więc co zrobimy z tym lwem?” 

3. Całkowity chaos: są to celowe akty sabotażu mające na celu zniszczenie pracy. Działaj 
szybko i zdecydowanie. Rozwalanie pracy jest niedopuszczalne i nie można go 
zignorować. Nawet jeśli chcesz iść na ustępstwa lub istnieją dobre okoliczności łagodzące, 
świadome i celowe rozbijanie lekcji szybko zniszczy każdą szansę na naukę. Moja strategia 
polega na tymczasowym wyprowadzeniu przeszkadzających dzieci z grupy i umożliwieniu 
im znalezienia własnej drogi powrotnej. Zatrzymuję fikcję, jak powyżej, i proszę je, aby 
wyszły poza grupę. Jeśli w pokoju jest inna osoba dorosła, przeszkadzający siadają obok 
niej. Jeśli nie, mogą usiąść same. Proszę ich, aby obserwowali, co się dalej dzieje, ale nie 
mogą przeszkadzać. Po chwili daję im szansę powrotu i przyłączenia się, o ile będą gotowi 
uszanować pracę innych. To negocjowany proces i nie będę tolerować uczniów, którzy są 
zdeterminowani, aby dalej niszczyć zajęcia. Czasami, jeśli sytuacja naprawdę się pogorszy, 
będą musieli zostać usunięci z klasy. Rzadko się to zdarza, ale czasami nie ma wyboru. 

  
Każda klasa jest inna i każda grupa uczniów ma swoje własne dziwactwa. Nie ma sztywnych 

i szybkich zasad postępowania w przypadku zakłóceń i będziesz musiał polegać na własnej 
profesjonalnej ocenie. Zasadniczo Szata Eksperta jest podejściem opartym na dociekaniach, więc 
tak często, jak to możliwe, staraj się nie postrzegać destrukcyjnych zachowań jako problemu do 
rozwiązania, ale raczej jako pytanie, na które należy odpowiedzieć, ale nie zawsze odpowiedź musi 
pochodzić od ciebie. Postaraj się, jeśli możesz, dać zaangażowanym dzieciom szansę znalezienia 
własnych rozwiązań i uchronić je przed poczuciem żalu. Publiczne besztanie rzadko jest skuteczne, 
a jedynie pogłębia urazę i poczucie niesprawiedliwości. 

Wreszcie, chociaż zarządzanie zachowaniem może być wyzwaniem dla nauczycieli 
korzystających z Szaty Eksperta, niekoniecznie jest to wyzwanie większe niż reszta. W 
rzeczywistości wielu nauczycieli stwierdza, że im bardziej zainteresowani i zaangażowani stają się 
uczniowie, tym bardziej poprawia się zachowanie. A ponieważ ta metoda kładzie duży nacisk na 
zaangażowanie uczniów, wielu nauczycieli uważa, że zachowanie ich uczniów poprawia się tym 
bardziej, im częściej stosują to podejście. To nie jest magiczna różdżka, nadal musisz być praktyczny 
i realistyczny, ale wraz z rozwojem umiejętności i doświadczenia w stosowaniu tego podejścia 
powinieneś zauważyć, że wiele problemów spowodowanych nudą i brakiem zaangażowania będzie 
stopniowo znikać. 
  
Motywacja 
Większość szkół ma jakiś system nagród, jednak nie są one zbyt przydatne w Szacie Eksperta. Jeśli 
się nad tym zastanowić, rozdawanie przez nauczyciela nagród i pochwał nie ma sensu, gdy 
uczniowie są zaangażowani jako zespół ekspertów. Wyobraź sobie taką sytuację: „Dobra robota, 
Ryan, piękny rysunek zagrody dla hieny - oto naklejka. Świetna robota, Amy, to fantastyczny znak, 
prawie każde słowo zapisane poprawnie. Umieśćmy uśmiechniętą buźkę na dole”. 

Widzisz problem? 
Nalepki i pochwały pochodzą z innego paradygmatu. Ustawiają nauczyciela jako nadzorcę i 

dobroczyńcę, osądzającego i wręczającego nagrody tym, którzy jego zdaniem na to zasługują. W 
Szacie Eksperta jest wręcz przeciwnie chodzi o rozwijanie motywacji wewnętrznej poprzez 
zainteresowanie uczniów kontekstem i ich zaangażowanie w pracę nad zleceniem. Jeśli nie są 
zainteresowani, coś poszło nie tak i nie ma sensu próbować ich zabawić naklejkami lub 
uśmiechniętymi buźkami. 



W rzeczywistości nagradzanie ludzi za robienie rzeczy, które chcemy, aby robili dla siebie 
(np. za naukę), przynosi efekt przeciwny do zamierzonego, jak zaobserwowali Daniel Pink i Alfie 
Kohn: „Nagrody mogą zapewnić krótkoterminowy impuls - tak jak wstrząs kofeiny pozwala 
pracować jeszcze przez kilka godzin. Ale ten efekt mija - a co gorsza, może zmniejszyć 
długoterminową motywację do kontynuowania projektu” (Pink 2011).  

„Nagrody i kary skłaniają do posłuszeństwa i w tym celu się sprawdzają. Jeśli twoim celem 
jest skłonienie ludzi do wykonania rozkazu, pojawienia się na czas lub robienia tego, co im każesz, 
wtedy zmuszanie lub grożenie im może być rozsądne. Jeśli jednak twoim celem jest uzyskanie 
długoterminowej jakości w miejscu pracy, pomoc uczniom w stawaniu się uważnymi i 
samodzielnymi myślicielami lub wspieranie dzieci w rozwijaniu dobrych wartości, wówczas nagrody 
i kary są absolutnie bezużyteczne. Więcej: zaczynamy zauważać, że są gorsze niż bezużyteczne - w 
rzeczywistości przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego” (Kohn 1993). 

Chodzi o to, że kiedy używamy naklejek i innych zachęt, aby przekupić uczniów, 
podświadomie komunikujemy, że czynność, którą chcemy, aby wykonali, jest nieprzyjemna i należy 
jej unikać. Z czasem ma to szkodliwe skutki, ponieważ dzieci zaczynają kojarzyć naukę z 
nieprzyjemnymi doświadczeniami i niechcianymi obowiązkami. To katastrofa, jeśli twoim celem 
jest rozwinięcie samodzielności wśród uczniów, szczególnie tych, którzy mają trudności w nauce 
lub cierpią z powodu braku wiary w siebie. 

Kiedy używamy Szaty Eksperta, naszym celem jest stworzenie środowiska w klasie, w 
którym łapówki, nagrody i inne zachęty nie są już potrzebne. Jeśli coś jest warte zrobienia, to warto 
to zrobić bez naklejek i obietnic samej zabawy.  
  
Różnicowanie zadań 
Niektóre formy zróżnicowania są problematyczne w Szacie Eksperta i należy je stosować ostrożnie 
ze względu na wewnętrzną spójność fikcyjnego kontekstu. Wszystko, co podkopuje oparty na 
współpracy charakter pracy, w której władza i podejmowanie decyzji są dzielone między członkami 
społeczności, grozi zniszczeniem integralności pracy i utrudni budowanie środowiska, do którego 
dążysz. Nie oznacza to, że wszystkie formy zróżnicowania są całkowicie błędne, ale powinniśmy 
zawsze stosować je z ostrożnością i monitorować, jak są odbierane przez uczniów. Trzeba to 
wyważyć.  
  
Aktywność. Przypisywanie uczniom zróżnicowanych czynności w metodzie Płaszcza Eksperta 
rzadko działa. Jeśli próbujesz stworzyć fikcyjny kontekst, w którym uczniowie pracują jako zespół 
ekspertów, zadania, które zwracają uwagę na ich brak prawdziwej wiedzy i różnych zdolności 
akademickich wyciągną ich z fikcji i sprawią, że znajdą się z powrotem w klasie. Ustalenie 
zróżnicowanych zadań nie jest niemożliwe, ale jeśli to zrobisz, zachowaj szczególną ostrożność, w 
przeciwnym razie uczniowie szybko powrócą do starych, ustalonych relacji, z osobą dorosłą na 
czele, prowadzącą uczniów przez to, co mają robić. 
  
Grupowanie. W Szacie Eksperta istnieje ogromna różnica między grupami, które nauczyciel 
organizuje w celu urozmaicenia, a grupami stworzonymi przez uczniów w celu wykonania 
zlecenia. Te stworzone przez nauczyciela utrzymują status quo  I władzę w rękach dorosłego, 
podczas gdy te organizowane przez uczniów dają społeczności możliwość współpracy i udziału w 
procesie decyzyjnym. Ponownie, nie chodzi o to, że nigdy nie możesz odgórnie zorganizować klasy 
w grupy, ale pamiętaj, jak wpływa to na uczniów i ich pracę. Niektóre zajęcia wymagają dużo 
organizacji, inne mniej. To wszystko jest częścią procesu uczenia się, a jeśli wszystko za nich 
zorganizujemy, nigdy nie dając okazji do popełniania błędów lub samodzielnego rozwiązywania 
problemów, w jaki sposób się nauczą? 



  
Zasoby. Różnicowanie zasobów jest mniej problematyczne niż zadań grup i może usprawnić naukę 
uczniów bez naruszania spójności fikcji lub zwracania uwagi na różne zdolności akademickie 
dzieci. Moją ulubioną metodą jest zaoferowanie całej klasie zasobów, z których każdy może 
skorzystać: „Znalazłem w Internecie informacje, które moim zdaniem mogą być przydatne, i 
utworzyłem arkusze informacyjne. Mogą wam się przydać, gdy będziecie sporządzać pracę 
pisemną. Zostawię je tutaj, abyście mogli je obejrzeć.” Następnie, gdy zabiorą się do pracy, chodzę 
po klasie, polecając zasoby każdemu, kto wygląda, jakby ich potrzebował: „Czy miałeś okazję 
zapoznać się z tymi arkuszami informacyjnymi? Myślę, że ten może pomóc w przygotowaniu 
raportu. Szczególnie przydatne są informacje o pingwinach”. 

W ten sposób źródła trafiają do osób, które ich najbardziej potrzebują, bez zwracania uwagi 
na ich względny brak wiedzy i potrzebę dodatkowego wsparcia. 

Zasoby, których możesz użyć, obejmują: 
− Listę cech geograficznych, szczególnie tych nieznanych, warto je wydrukować i wyciąć  
− Zbiór książek tematycznych     
− Zbiór wydrukowanych fotografii znalezionych w Internecie 
− Filmy krótkometrażowe i dokumentalne (film Na_onal Geographic o dżungli; film 

dokumentalny o zatonięciu Titanica; program BBC o rzymskiej inwazji na Wielką 
Brytanię) 

− Listy (np. Zwierząt spotykanych w dżungli; przedmioty znalezione na wraku Titanica; 
prace wykonywane w neolitycznych osadach)     

− Szablony do pisania (raportów, listów, wstępów, artykułów prasowych)     
− Arkusze i karty informacyjne     
− Listy słownictwa (zarówno słów potocznych, jak i technicznych 
− Inne pomoce do pisania     
− Dostęp do Internetu lub wcześniej wybranych stron internetowych     
− Mapy, plany i inne rysunki techniczne     
− Programy i inne pomoce techniczne     

  
Wsparcie. Przemyślane wsparcie, oferowane z szacunkiem i bez zakłócania fikcji, może być jedną z 
najbardziej użytecznych form zróżnicowania. Sztuczka polega na tym, aby poczekać, aż będzie to 
potrzebne, a następnie zaoferować pomoc jako współpracownik: „Wygląda na to, że masz trochę 
problemów z rozpoczęciem. Mogę Ci w tym pomóc - jak daleko zaszedłeś?” „Jak idzie twój raport? 
Uważam, że jeśli zrobię listę ważnych pozycji, może to pomóc w pisaniu”. „Pracujecie razem nad tą 
mapą? Jak leci? Masz wszystko, czego potrzebujesz? Czy wiecie już, kto wykonuje daną pracę?” itak 
dalej. Zastanów się, jak uczniowie odbierają ofertę wsparcia i staraj się być autentyczny. Zejdź do 
ich poziomu, klęcząc lub siadając obok nich i mów z szacunkiem, jakbyś był kolegą z pracy. Twoim 
celem jest zastąpienie zwykłej dynamiki siły nauczyciel-uczeń, w której uczenie się jest 
obowiązkiem, a ty masz upewnić się, że uczniowie go wykonują, środowiskiem bardziej opartym na 
współpracy, w którym nauka ma cel. Twoim zadaniem jest zaoferowanie pomocy i wsparcia w razie 
potrzeby. 

Uczenie się oparte na współpracy może być jednym z najtrudniejszych aspektów metody 
Szaty Eksperta i prawdziwym wyzwaniem dla tych uczniów, którzy koncentrują się przede 
wszystkim na własnych potrzebach, a nie na wymaganiach związanych z zadaniem. W takich 
okolicznościach drobne kłótnie i spory nie są rzadkością, a zadaniem dorosłego jest 
interweniowanie, ale niekoniecznie rozwiązywanie problemów za uczniów. Bądź cierpliwy, oferuj 
suges_e i bądź przygotowany, aby dać dzieciom szansę. Nauka pracy zespołowej wymaga czasu i 
nie jest łatwa. Dzieci chodzą do szkoły, aby się tego nauczyć. 



  
Rezultat. Zwykle w Szacie Eksperta uczniowie pracują nad tymi samymi zadaniami (tworzenie map, 
pisanie raportów, tworzenie zasobów), które różnią się nie tym, że nauczyciel dał różne ćwiczenia 
do wykonania, ale jakością pracy uczniów. Nie wszyscy uczniowie są a nauce w tym samym miejscu 
- niektórzy są bardziej biegli w pisaniu, inni w rysowaniu lub wykonywaniu rzeczy - i różnice nie 
znikają tylko dlatego, że są zaangażowani w fikcyjny kontekst. Naszą rolą jako nauczycieli jest 
zaangażowanie uczniów w rozmowy o ich zadaniu, o stawaniu sobie wyzwań, o ich ciężkiej pracy i 
rozwoju. Dlatego podczas ustalania zadań zwróć uwagę na ich których potrzebują, aby je wykonać 
zgodnie z ich obecnymi umiejętnościami, bez rozdzielnia uczniów i ograniczania przez nasze 
postrzeganie tego, co mogą, a czego nie mogą. 
  
Praktyka w klasie 
 Celem tej ostatniej sekcji jest rozważenie niektórych bardziej zaawansowanych technik 
stosowanych w planowaniu i nauczaniu przy użyciu Szaty Eksperta. Zostawiłem je na koniec, 
ponieważ reprezentują znaczny skok w złożoności i chociaż czaiły się w tle w całej tej książce, 
najlepiej przyjrzeć się im teraz, po omówieniu głównych elementów podejścia. 

 Razem stanowią zbiór pomysłów i technik, których możesz użyć, aby ulepszyć i rozwinąć 
swoją praktykę. Nie należą one do tej samej kategorii, co elementy omówione w części pierwszej, 
która reprezentuje niezbędne cechy techniki, ale są wymiarami pomocniczymi i uzupełniającymi, 
które sprawią, że korzystanie z Szaty Eksperta będzie znacznie bardziej efektywne. 
  
Formy reprezentacji 
Zidentyfikowane przez Jerome'a Brunera formy reprezentacji są ważnym narzędziem nauczania i 
mogą być wykorzystywane do generowania różnorodnych działań edukacyjnych. Na początku mogą 
wydawać się trudne do zrozumienia, ale w zastosowaniu okazują się praktyczne i proste. 

  

Ilustracja nr 6



Bruner zidentyfikował trzy formy: enaktywną, ikoniczną i symboliczną. Każda z nich komunikuje 
znaczenie poprzez różne formy przedstawień: forma enaktywna obejmuje fizyczne poruszanie się, 
interakcję z ludźmi i przedmiotami w świecie zewnętrznym, forma ikonograficzna polega na 
używaniu rysunków i statycznych obrazów do przekazywania informacji, a symboliczna obejmuje 
użycie języka - pisemne i/lub ustne. W klasie te formy stanowią paletę opcji dla nauczyciela, który 
może z ich pomocą stworzyć uczniom możliwości wyrażania znaczenia i komunikowania pomysłów. 
  
Enaktywne. Użycie działania: ludzie wchodzą w interakcję z treścią poprzez ruch fizyczny, na 
przykład: 

− granie w piłkę nożną, pływanie łódką lub prowadzenie samochodu     
− czasami z użyciem wyobraźni, jak podczas zabawy z wyobraźnią, akcji dramatycznej lub 

gry na instrumencie muzycznym     
− lub stylizowane w formie sztuki, jak w balecie, tańcu lub dramacie     

  
Ikonograficzne. Wykorzystanie obrazów: ludzie wchodzą w interakcję z treścią za pomocą 
wizualnych form reprezentacji, takich jak: 

− rysunki, diagramy lub grafika 
− czasami sformalizowane przez zastosowanie zwyczaju lub konwencji, jak na mapach, 

rysunkach technicznych lub wykresach     
− lub stylizowane w formie artystycznej, jak w malarstwie, rzeźbie czy grafice     

  
Symboliczne. Użycie języka: ludzie wchodzą w interakcję z treścią za pomocą dźwięków i symboli, 
takich jak: 

− wypowiadane słowa, pismo lub notacja matematyczna,     
− czasami sformalizowane poprzez użycie reguł i konwencji, takich jak śpiew, proza lub 

algebra,     
− lub stylizowane w formie sztuki, jak w operze, poezji czy teatrze.     

 Żeby zilustrować, jak różne formy sprawdzają się w klasie, wróćmy do Parku dla Zwierząt i 
pierwszego zadania postawionego uczniom po tym, jak nauczycielka skończyła czytać historię. 

Jak pamiętasz, celem tego zadania było wprowadzenie dzieci w fikcję jako ludzi mających 
władzę i odpowiedzialność. Patrząc na listę Burnera, nauczycielka może wybrać aktywność jednego 
z trzech typów: symboliczną, ikonograficzną lub enaktywną. Jeśli zdecyduje się to zrobić 
symbolicznie, może poprosić ich, aby podnieśli ręce i powiedzieli, jakim zwierzęciem chcieliby się 
opiekować, lub poprosić o spisanie listy zwierząt na tablicy. Gdyby zdecydowała się zrobić to w 
sposób ikoniczny (metoda, która została zastosowana podczas planowania), mogłaby poprosić ich o 
narysowanie zwierzęcia na małej kartce papieru. A gdyby zdecydowała się zrobić to w sposób 
enaktywny, mogłaby poprosić ich, aby przybrali pozę osoby opiekującej się swoim zwierzęciem w 
parku, być może tak, jak pokazano na zdjęciu w broszurze parku. Każda opcja ma swoje zalety i to 
nauczyciel decyduje, która z nich jest najlepsza do pracy. 

Często formy nakładają się i łączą. Na przykład podczas planowania Parku dla Zwierząt po 
narysowaniu zdjęcia zwierzęcia dzieci proszone są o wpisanie jego imienia i sporządzenie listy 
wymagań, w tym pożywienia, wody i schronienia. W ten sposób nauczyciel buduje różne formy 
reprezentacji, jedną na drugiej, rozwijając i usprawniając proces uczenia się dzieci. 

Jest to szczególnie przydatne przy planowaniu sekwencji czynności prowadzących do 
ważnej pracy, takiej jak napisanie raportu. Jeśli nauczyciel poprosi uczniów o napisanie raportu z 
punktu widzenia opiekunów zwierząt, bez wykonania prac przygotowawczych, jest mało 
prawdopodobne, aby ich dzieło było wysokiej jakości. Dzieje się tak, ponieważ trudno jest pisać o 



czymś, o czym niewiele się wie, a przy tym koncentrować się na aspektach technicznych - pisowni, 
interpunkcji, formie i gramatyce. Dotyczy to zwłaszcza młodych pisarzy, którzy wciąż uczą się 
podstaw. Aby zwiększyć ich szanse, ważne jest, aby nauczyciel dał im możliwość rozwijania 
podstawowej wiedzy i dobrego zrozumienia kontekstu. Pomocne w tym mogą być formy 
Brunera. Rysując zwierzęta i ich zagrody, pisząc listy, czytając i pracując w fikcji, jakby byli 
strażnikami parku, uczniowie mogą tworzyć treści, których potrzebują, co daje im możliwość 
skupienia się na formie pracy pisemnej, a nie na treści.  

Ponieważ nauczycielka szuka drogi i metod nauczania przy użyciu kontekstu, może używać i 
stosować formy Brunera w razie potrzeby, wdrażając je osobno lub łącząc je razem w dowolny 
sposób odpowiadający wiedzy, którą chce rozwinąć u uczniów. Chodzi o to, że te trzy formy dają jej 
możliwości i tworzą środki, za pomocą których uczniowie mogą formułować swoje pomysły i 
przekazywać je innym. Dlatego sale lekcyjne Szaty Eksperta są pełne plakatów, rysunków, map, 
diagramów, list, instrukcji, raportów, listów, planów lekcji i innych obrazów oraz tekstów, ponieważ 
są one treścią kontekstu. 
  
Sceniczna wyobraźnia 
Szata Eksperta to coś więcej niż tylko praca nad zadaniami i wykonywanie zleceń dla fikcyjnych 
klientów. Chodzi o uchwycenie zainteresowań dzieci i wykorzystanie ich wyobraźni do poszerzenia i 
ulepszenia wymyślonych kontekstów, nad którymi razem pracujecie. Podstawową heurystyką w 
tym procesie jest sześć wymiarów scenicznej wyobraźni: dźwięk i cisza, ruch i spokój, ciemność i 
światło. 

 Aby zobaczyć, jak działają, pomyśl o momencie w kontekście Titanica, kiedy studenci 
gromadzą się na pokładzie statku archeologów morskich. Teraz wyobraź sobie, że stoisz z nimi i 
rozejrzyj się dookoła: co widzisz? Jaki jest sprzęt? Co leży na pokładzie lub kołysze się nad 
głową? Co widzisz na niebie nad statkiem? A co z morzem? Czy jest spokojne czy wzburzone? Czy 
jest dzień czy noc? Gdzie są źródła światła? Czy są naturalne czy sztuczne? Co słychać? Jakie 
dźwięki są blisko, a jakie daleko? Co przyciąga twoją uwagę i sprawia, że chcesz dowiedzieć się 
więcej? 

W tych pytaniach osadzonych jest sześć wymiarów. Gdy zaczniesz szukać, znajdziesz je 
wszędzie, w sztuce, muzyce, literaturze i dramacie. Na przykład, jeśli masz czas, spójrz na obraz 
Williama Bella Sco�a przedstawiający Grace Darling i jej ojca ratującego ocalałych z wraku 
parowca Forfarshire w 1838 roku. Jest to cudownie sugestywny obraz, widziany z perspektywy 
ocalałych, patrzących przez w burzę, gdy ich statek rozpada się wokół nich. W oddali, prawie 
niezauważalni wśród gigantycznych fal, znajdują się Grace i jej ojciec, desperacko próbujący 
przepłynąć łodzią ratunkową przez morze. 

Teraz zrób listę dla każdego z sześciu wymiarów na obrazie: zobacz, ile możesz znaleźć. Jaki 
jest tam ruch? Czy jest spokój? Jakie dźwięki i cisza? Jakie światło i ciemność? 

Widzisz, o co mi chodzi? Jest to świetna aktywność dla uczniów i może być używana na 
wiele sposobów, zwłaszcza do rozwijania pisania. 

Oto kilka przykładów do wypróbowania: 
− Szeherezada Rimskiego-Korsakowa     
− Lokomotywa Brzechwy 
− Sekwencja otwierająca Wielkie nadzieje Davida Leana     

 W mojej własnej praktyce użyłem wymiarów w sposób niejawny już w klasach 
przedszkolnych, używając ich do opowiadania historii i pobudzania wyobraźni dzieci, a od klasy 2 
bezpośrednio, ucząc uczniów rozpoznawania ich w różnych formach sztuki i literatury oraz 
włączania do własnej pracy. 



Są niezwykle wydajne i mogą ulepszyć pisanie dzieci, już od najmłodszych lat. Spójrz na te 
fragmenty napisane przez drugoklasistów ze szkoły w Norwich. 
  

Wiele, wiele lat temu młody Indianin o imieniu Waban spoglądał  na rzekę. W słońcu 
błyszczały motyle, jelenie w stadach szukały pożywienia. Kiedy spojrzał na drugą stronę, 
spojrzał na góry, pomyślał, że nadszedł czas na przygodę. Spojrzał na swój dom. Widział 
obóz  szamana,  widział  dym wznoszący  się  ku  błękitnemu,  lśniącemu niebu. Widział 
latające ptaki. [Lola M.]
 
Wspinając  się  do  swojej  łodzi,  Waban  zaczął  myśleć  o  historii,  którą  wielokrotnie 
opowiadał mu ojciec. Było kiedyś wielkie plemię czerwonych i niebieskich piór. Plemię 
rudych lisów wystrzeliło strzałę, która prawie trafiła w niebieskie plemię, ale uderzyła w 
drzewo  i  pękła. Wybuchła  wojna. Wielki  Szary  Wilk  ryczał  i  ryczał,  tworząc 
rzekę. Ludzie mówią, że jeśli spojrzysz mu w oczy, zamieniasz się w kamień. Mówi się, 
że w nocy jego oczy czerwienieją. Wódz mówi, żeby nigdy nie przekraczać rzeki. [Lucy]
 
Waban szedł powoli przez las, wypatrując Wielkiego Szarego Wilka. W oddali zaszeleścił 
busz. Znalazł się w kręgu krzaków. Zimny wiatr sprawił, że jego włosy stały się sztywne 
na  końcach. W oddali  zobaczył  czerwony  błysk. Wtedy  coś  go  złapało. Obrócił 
się. Był tam mały chłopiec z czerwonym piórkiem. Waban sięgnął po łuk i strzały.
 
Pela powiedział: „Czekaj, nie rób mi krzywdy”.
- Słyszałem, że twoje plemię nie wie, jak opiekować się dziećmi - powiedział Waban.
Potem  przyszła  burza  śnieżna,  Pela  powiedział,  że  powinni  udać  się  do  jaskini  w 
górach. [Jake]
 
Kiedy się  obudzili,  padał  śnieg. Waban i  Pela trzęśli  się  z zimna. Więc Waban wyjął 
kłodę  z  ognia.  Wychodząc  na  zewnątrz,  Waban  zobaczył  coś  na  śniegu. W głębi 
znajdowały się odciski wilków, wydawało się, że prowadzą do jego plemienia.

„Pela, Pela, spójrz na to!” Powiedział Waban. Więc Pela wstał i oboje podążyli za 
odciskami łap. Ale kiedy wychodzili, okazało się, że była to siostra Wabana, Hatchi, ona 
pozostawiła ślady. Hatchi zrobiła to, ponieważ nie znała innego sposobu na ściągnięcie 
brata do domu. [Skye]

Poprawienie jakości prac pisemnych nie jest dziełem przypadku i może to w ogóle nie nastąpić, 
dopóki uczniowie nie poznają dokładnie kontekstu i nie zgłębią go od wewnątrz. W szkole w 
Norwich nauczyciele wprowadzają drugoklasistów w szósty wymiar, a następnie używają go 
wielokrotnie, aby wzmocnić i rozwinąć konteksty Szaty Eksperta, które współtworzą ze swoimi 
klasami. To wymaga czasu i wysiłku, ale wyniki mówią same za siebie. 

W pewnym sensie sześć wymiarów scenicznej wyobraźni to magiczne składniki. Nie są one 
aż tak kluczowe dla tego podejścia, jak zespół ekspertów i klient, i nie są tak istotne, jak konwencje 
dotyczące teatru i zadawanie pytań, ale dodają głębi i jakości, co przenosi pracę na inny poziom i 
generuje prawdziwą pasję wśród uczniów. 

Kiedy więc planujesz własny kontekst, a później go nauczasz, uwzględnij sześć wymiarów w 
swoim myśleniu i wypróbuj je. Pomyśl o środowisku, które chcesz rozwijać z uczniami, i zadaj im 
pytania, które pobudzą ich wyobraźnię: „Jak wyglądał dzień, w którym Florence weszła do Scutari? 
Jak myślisz, co usłyszała? Co zwróciło jej uwagę? Czy było coś, co poruszało się pod łóżkami? Skąd 
się wzięło światło? Zawsze wyobrażam sobie, że było ciemno. Czy myślisz, że światło wpadało przez 
okna w ciągu dnia? Zastanawiam się, czy niektórzy pacjenci byli nieruchomi i zmarznięci?” Ich 
odpowiedzi ożywią kontekst. 
  
Dramatyczna akcja 



Dla nauczycieli, którzy dopiero zaczynają przygodę z teatrem, tak jak ja, kiedy po raz pierwszy 
zacząłem używać Szaty Eksperta, jednym z najbardziej przerażających wyzwań jest moment, w 
którym odpuszczają i wysyłają uczniów do pracy w grupach w roli ekspertów w kontekście 
fikcyjnym. Może to być doświadczenie pozbawiające władzy, zwłaszcza dla tych, którzy są 
przyzwyczajeni do kontrolowania sytuacji i lubią trzymać dzieci na krótkiej smyczy. Co oni 
zamierzają zrobić? Jak będą się zachowywać? Jak mam ich przywołać? Może to być niepokojące 
doświadczenie. 

Odpowiedzią jest czekanie, a następnie spowolnienie działania przy użyciu konwencji 
dramatu omówionych w rozdziale 4. Proces ten składa się z czterech etapów: zabawy, 
dramatycznej akcji, zaangażowanej akcji i refleksji. 

Kompas nauczyciela 

Ilustracja nr 7



Aby zobaczyć, jak działają cztery etapy, przyjrzyjmy się każdemu z nich w kontekście 
Titanica. 

Jak pamiętasz, w kroku numer 9 nauczycielka prosi uczniów, aby pracowali w grupach w 
celu stworzenia krótkiej sekwencji filmowej przedstawiającej moment z historii wybranego przez 
nich artefaktu. Postaw się teraz w sytuacji nauczycielki: jak myślisz, co będzie dalej? Poprosiła 
uczniów, aby wstali i pracowali w grupach. Mogą znajdować się w klasie lub w większej przestrzeni, 
takiej jak sala. Wstają i zaczynają się poruszać, dużo rozmawiają, może się śmieją i wygłupiają. 
Niektórzy uczniowie nie są pewni, co robić dalej, niektórzy mogą potrzebować pomocy w 
znalezieniu grupy. 

Co byś zrobił? Czy jesteś zadowolony z tego poziomu niepewności? Kiedy powinieneś 
interweniować lub się zaangażować? 

To trudne, ale nie przejmuj się. Pomóż tym, którzy naprawdę są niepewni sytuacji, znajdź 
grupy dla tych, którzy wyglądają na zagubionych i interweniuj, jeśli zauważysz jakieś zachowanie, 
które cię niepokoi. Ale nie martw się, hałas i zamieszanie nie potrwają długo. Stopniowo zaczniesz 
dostrzegać, że coś zaczyna się dziać, a grupy zajmą pozycje, rozmawiając ze sobą i opracowując role 
i działania. Zaangażuj się na tym etapie: idź i porozmawiaj z tymi, którzy wyglądają na 
zorganizowanych, zapytaj ich, jak się sprawy mają, oceń rozwój ich pomysłów, w razie potrzeby 
przedstaw suges_e. Następnie przejdź do innej grupy. 

Rozejrzyj się za tymi grupami, które jeszcze nie zaczęły i zobacz, czy możesz im 
pomóc. Porozmawiaj z nimi o zadaniu, zapytaj o artefakt, który wybrali, i pomóż w konwencji. Gdy 
zaczną wyglądać, jakby wpadli na pomysł, zostaw ich w spokoju i powiedz, że wrócisz za chwilę, aby 
zobaczyć, jak się sprawy mają. 

To jest „zabawowy” etap procesu. Prawdopodobnie będzie dużo ruchu, trochę zamieszania, 
trochę śmiechu i niezgody, być może uczniowie będą zdenerwowani, że nie mogą postawić na 
swoim, a może pojawi się jakieś zachowanie niezwiązane z zadaniem. To część procesu i nie martw 
się: następny etap zapewni znacznie lepszą strukturę i kontrolę. 

Gdy tylko pojawi się grupa gotowa do zaprezentowania swojej pracy innym, poproś 
wszystkich, aby zatrzymali pracę. Będziesz potrzebował uzgodnionego sygnału, aby przyciągnąć ich 
uwagę. Używam rytmicznego klaskami: raz-dwa, raz-dwa, które uczniowie powtarzają, aż wszyscy 
będą gotowi i czekają na instrukcje. 

- Dziękuję. Czy mogę prosić wszystkich o zebranie się tutaj, proszę. Mamy część filmu 
gotową do obejrzenia. 

Wracasz do pełnej kontroli nad klasą. Poczekaj, aż zgromadzą się wokół grupy, która ma 
zamiar pokazać swoją sekwencję. Upewnij się, że wszyscy patrzą, a następnie wyjaśnij, co się zaraz 
wydarzy: „Oto krótka sekwencja prezentowana przez cztery osoby. Czy mogę poprosić wszystkich 
obserwujących, aby uważnie przyjrzeli się i zwrócili uwagę, co mogą wyłapać z tej scenki”. 

Praca wchodzi teraz w drugi etap procesu: „dramatyczna akcja”. Nacisk kładziony jest na 
jakość pracy uczniów. W pierwszym etapie położono nacisk na ilość, generowanie pomysłów, pracę 
z możliwościami. Na tym etapie skupiamy się na drobnych szczegółach, dopracowaniu, 
poszukiwaniu wartości. 

Nie bój się prosić osób z fikcji, aby przestali i powtórzyli to, co robią. Szukaj zaangażowania i 
chęci do autentycznej pracy: „Czy mogę prosić o zatrzymanie się na chwilę i powtórzenie ostatniej 
części. Co o tym myślicie? Czy to wystarczy, czy też oficer położyłby rękę na piersi mężczyzny? Jak 
by to zrobił? - z siłą czy delikatnie ze zrozumieniem? Zobaczmy to jeszcze raz.” 

Albo przerwij akcję, aby zwrócić uwagę na coś ważnego: „Zatrzymajcie się. Widziałeś to 
spojrzenie? Widzieliście spojrzenie mężczyzny, kiedy się odwrócił? Było w tym dużo znaczeń - co 
widziałeś?” Chodzi o to, aby zwrócić uwagę na małe elementy i aby obserwatorzy mogli je wyłapać 
i nadać im znaczenie. 



Gdy jakość zostanie już osiągnięta, kolejnym etapem dla obserwujących jest nadanie sensu 
scenie: etap „wkładu w działanie”. Zaangażowane działanie wykorzystuje pięć wymiarów 
teatralnych dociekań, które omówiliśmy w rozdziale 7 (działanie, motywacja, wkład, modele, 
wartość), gdzie każdy moment jest omawiany i analizowany pod kątem znaczenia. 

Wybierz sposób, w jaki członek załogi ma powstrzymać mężczyznę przed dołączeniem do 
jego rodziny w łodzi ratunkowej. Jeśli robi to brutalnie, kładąc rękę na piersi mężczyzny i mocno go 
popychając, mówi to coś innego niż delikatne oparcie ręki na piersi mężczyzny, patrząc mu w oczy i 
powoli potrząsając głową. To jest jego wkład w działanie, który daje nam, obserwatorom, 
możliwość nadania mu znaczenia. 

Ostatnim etapem tego procesu jest „refleksja”. W tym miejscu uczestnicy (ludzie na scenie i 
publiczność) zatrzymują historię, aby zastanowić się nad tym, co wydarzyło się w fikcji: „Co z tego 
wynieśliście? Czy było coś, co szczególnie was przyciągnęło, cokolwiek, co się stało? Czy myślisz, że 
gdyby ta katastrofa wydarzyła się w dzisiejszych czasach, ludzie zachowywaliby się w ten sam 
sposób? Czy byłoby możliwe powstrzymanie ludzi przed wejściem na łodzie ratunkowe? Czy 
odeszliby i zaakceptowali swój los? Zastanawiam się, dlaczego rok 1912 był tak odmienny od 
naszych czasów?” 

Po zakończeniu dyskusji nadszedł czas, aby przejść do następnej grupy i cykl zaczyna się od 
nowa.



Załącznik 1 

Broszurka do tworzenia planów 

Model planowania 

Etap 1: podstawa 
Krok 1 Wybierz temat. 
Krok 2 Stwórz listę zagadnień, których dzieci się nauczą. 
Krok 3 Zrób listę rzeczy, które sprawiają, że motyw jest interesujący. 
Krok 4 Ułóż pytania badawcze. 
  
Etap 2: kontekst 
Krok 5 Wymyśl narrację. Uwzględnij napięcie, lokalizację i czas. 
Krok 6 Wybierz zespół ekspertów i utwórz listę uprawnień, obowiązków i wartości. 
Krok 7 Wymyśl klienta i jego rolę, cel i autorytet. 
Krok 8 Ustal zlecenie. 
Krok 9 Rozważ inne punkty widzenia. 
  
Etap 3: zajęcia i ich powiązanie z programem nauczania 
Krok 10 Sporządź spis zadań zespołowych i listę działań w klasie. 
Krok 11 Połącz zadania i działania z programem nauczania. 
  
Etap 4: początek 
Krok 12 Zaplanuj kolejność poszczególnych kroków w fikcji.



 

Krok 1 Wybierz temat.

Krok 2 Stwórz listę zagadnień, których dzieci się nauczą. 



 

Krok 3 Zrób listę rzeczy, które sprawiają, że motyw jest interesujący. 

Krok 4 Ułóż pytania badawcze. 



 

Krok 5 Wymyśl narrację. Uwzględnij napięcie, lokalizację i czas. 

Krok 6 Wybierz zespół ekspertów i utwórz listę uprawnień, obowiązków i wartości. 



 

Krok 7 Wymyśl klienta i jego rolę, cel i autorytet. 

Krok 8 Ustal zlecenie. 



Krok 9 Rozważ inne punkty widzenia. 



Krok 10 Sporządź spis zadań zespołowych i listę działań w klasie. 



Krok 11 Połącz zadania i działania z programem nauczania. 

Temat: _____________________________________ 

Tabela zadań i aktywności 

Podział Kategoria i zadanie Aktywność i cel Program nauczania



Krok 12 Zaplanuj kolejność poszczególnych kroków w fikcji. 

Cele 
1. Wzbudzenie zainteresowania uczniów 
2. Wprowadzenie ich do fikcji 
3. Pokazanie im świata w kontekście 
4. Zaproszenie ich do przyjęcia szaty ekspertów 
5. Przedstawienie im klienta i zobowiązania 



Etap 1: podstawa Krok 1 Wybierz temat. Krok 3 Zrób listę rzeczy, 
które sprawiają, że 
motyw jest interesujący. 

Krok 4 Ułóż pytania 
badawcze. 

Krok 2 Stwórz listę zagadnień, 
których dzieci się nauczą. 

Etap 2: kontekst Krok 5 Wymyśl 
narrację. Uwzględnij napięcie, 
lokalizację i czas. 

Krok 6 Wybierz zespół 
ekspertów i utwórz listę 
uprawnień, obowiązków 
i wartości. 

Krok 7 Wymyśl 
klienta i jego rolę, cel 
i autorytet. 

Etap 3: zajęcia i ich 
powiązanie z 
programem 
nauczania

Krok 8 Ustal zlecenie. Krok 9 Rozważ inne punkty widzenia.

Krok 10 Sporządź spis zadań 
zespołowych i listę działań w 
klasie. 

Krok 11 Połącz zadania i działania z programem 
nauczania. 

Etap 4: początek Krok 12 Zaplanuj kolejność poszczególnych kroków w fikcji.


