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Cele 
Cel ogólny: 
 Analiza wymagao z podstawy programowej  

w kontekście kształcenia kompetencji kluczowych  
u uczniów. 

Cele szczegółowe: 
 Przypomnienie założeo podstawy programowej z języka 

polskiego w szkole podstawowej. 
 Zapoznanie z charakterystyką kompetencji kluczowych. 
 Wsparcie nauczycieli w zakresie metod nauczania 

stymulujących rozwój kompetencji kluczowych. 
 Przedstawienie możliwości wykorzystania technik TOC  

i metody antares w realizacji PP i kształtowaniu  
kompetencji kluczowych. 
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Program 

1. Założenia podstawy programowej z języka polskiego. 
2. Charakterystyka kompetencji kluczowych. 
3. Europejskie kompetencje kluczowe a zapisy w PP. 
4. Metody stymulujące rozwój kompetencji kluczowych. 
5. Prezentacja narzędzi krytycznego myślenia TOC: gałęzi 

logicznej, drzewka ambitnego celu i chmurki. 
6. Wykorzystanie technik TOC w realizacji podstawy 

programowej i kształtowaniu kompetencji kluczowych. 
7. Prezentacja etapów pracy metodą antares. 
8. Przykład dobrej praktyki – zestaw dwiczeo do tekstu 

„Miłosierny Samarytanin” według metody antares. 
9. Opracowanie wybranych tekstów z PP metodą antares. 
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Założenia podstawy programowej  

z języka polskiego 

4 Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży 



Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  

w sprawie w sprawie podstawy 

programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego  

dla szkoły podstawowej, w tym  

dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, kształcenia ogólnego 

dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy 

oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej 

Weszła w życie 1 września 2017 r. 

Podstawa programowa z przedmiotu język polski 
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Struktura podstawy programowej  
z języka polskiego 

Cele kształcenia – wymagania ogólne  

Treści nauczania – wymagania szczegółowe 

Warunki i sposób realizacji 
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Wymagania ogólne podstawy programowej  
z języka polskiego (kl. IV – VIII) 

I. Kształcenie literackie i kulturowe 

II. Kształcenie językowe 

III. Tworzenie wypowiedzi 

IV. Samokształcenie 
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Wymagania ogólne podstawy programowej  
z języka polskiego  

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych 
tekstów kultury. 

2. Znajomośd wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętnośd 
mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii. 

3. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, 
szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym. 

4. Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku  
dla człowieka i kierowania się tymi wartościami. 

5. Kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy 
tożsamości narodowej. 

6. Poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych 
informacji o epokach, w których tworzyli (zwłaszcza w klasach VII i VIII). 

7. Rozwijanie zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby uczestnictwa 
w wydarzeniach kulturalnych. 

I. Kształcenie literackie i kulturowe 
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Wymagania ogólne podstawy programowej  
z języka polskiego  

1. Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu 
tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej. 

2. Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działao językowych  
oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe. 

3. Poznawanie podstawowych pojęd oraz terminów służących do opisywania języka  
i językowego komunikowania się ludzi. 

4. Kształcenie umiejętności porozumiewania się (słuchania, czytania, mówienia  
i pisania) w różnych sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych, w tym także z osobami 
doświadczającymi trudności w komunikowaniu się. 

5. Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami 
ortofonii oraz pisowni polskiej. 

6. Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych  
oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się. 

II. Kształcenie językowe 
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Wymagania ogólne podstawy programowej  
z języka polskiego  

1. Usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych 
uczniów. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach 
wypowiedzi ustnych i pisemnych. 

3. Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej 
tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem. 

4. Rozpoznawanie intencji rozmówcy oraz wyrażanie intencji własnych, 
rozpoznawanie języka jako działania (akty mowy). 

5. Rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości  
o estetykę tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu. 

6. Poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania, 
oraz rozpoznawanie manipulacji językowej. 

7. Rozbudzanie potrzeby tworzenia tekstów o walorach estetycznych  
i podejmowania samodzielnych prób literackich. 

III. Tworzenie wypowiedzi 
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Wymagania ogólne podstawy programowej  
z języka polskiego  

1. Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie 
do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. 

2. Rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania  
ich selekcji, syntezy oraz wartościowania. 

3. Rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania 
cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy oraz szacunku dla cudzej własności 
intelektualnej. 

4. Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej 
wiedzy i jej pogłębiania. 

5. Zachęcanie do rozwijania swoich uzdolnieo przez udział w różnych formach 
poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, olimpiadach przedmiotowych  
i wykładach oraz rozwijanie umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej 
pracy. 

6. Rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną  
w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji. 

IV. Samokształcenie 
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Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
Klasy IV – VI 

 Wymagania szczegółowe 

 Lektury obowiązkowe 

 Lektury uzupełniające (obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym) 

 

Klasy VII i VIII 

 Wymagania szczegółowe 

 Lektury obowiązkowe 

 Lektury uzupełniające (obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym 
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Warunki i sposób realizacji PP 

Zadania nauczyciela języka polskiego  
na II etapie edukacyjnym 

Rozwiązania metodyczne 
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Charakterystyka kompetencji 

kluczowych 
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Co to jest kompetencja? 
Kompetencja to wiedza, umiejętności i postawy.  

 
 Jak kształtujemy kompetencje? 

1. Świadomie:  
- od nieświadomej niekompetencji (nie wiem, że nie wiem/umiem),  
- poprzez świadomą niekompetencję (wiem, że nie wiem/umiem),  
- świadomą kompetencję (wiem, że wiem/umiem),  
- aż do nieświadomej kompetencji (nie wiem, że wiem/umiem). 

2. Poprzez obserwację i naśladowanie – modelowanie. To proces 
nieświadomego nabywania jakiejś kompetencji. 
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Czym są kompetencje kluczowe? 
 Termin „ kompetencje kluczowe” wprowadziło Sympozjum 

Rady Europy w lutym 1996 r. 

 

Co ma połączyd wszystkich absolwentów szkół w UE,  
skoro systemy edukacyjne stanowią dziedzictwo kulturowe 

narodu i nie można ich ujednolicid? 

Jakie kompetencje są najważniejsze dla wszystkich młodych 
Europejczyków i dla budowania wspólnej Europy? 
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Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się  
przez całe życie (2006/962/WE) 

 Określono osiem kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, 
umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji  
i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej  
oraz zatrudnienia: 

1. porozumiewanie się w języku ojczystym; 

2. porozumiewanie się w językach obcych;  

3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 

4. kompetencje informatyczne;  

5. umiejętnośd uczenia się;  

6. kompetencje społeczne i obywatelskie;  

7. inicjatywnośd i przedsiębiorczośd;  

8. świadomośd i ekspresja kulturalna. 
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Po co? 
W związku z postępującą globalizacją Unia Europejska staje 

przed coraz to nowymi wyzwaniami, dlatego też każdy 
obywatel potrzebuje szerokiego wachlarza kompetencji 
kluczowych, by łatwo przystosowad się do zmieniającego się 
świata, w którym zachodzą rozliczne wzajemne powiązania. 

 Edukacja w swym podwójnym – społecznym i ekonomicznym – 
wymiarze ma do odegrania zasadniczą rolę polegającą na 
zapewnieniu nabycia przez obywateli Europy kompetencji 
kluczowych, koniecznych, aby umożliwid im elastyczne 
dostosowanie się do takich zmian. 
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Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się  
przez całe życie (2006/962/WE) 

 Paostwa członkowskie powinny: 

1. wspierad prawo do dobrej jakości i włączającego kształcenia, szkolenia i 
uczenia się przez całe życie oraz zapewnid wszystkim osobom szanse 
rozwijania kompetencji kluczowych poprzez pełne wykorzystanie 
dokumentu „Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie 
– europejskie ramy odniesienia”, w brzmieniu określonym w załączniku, 
oraz 

1.1. wspierad i wzmacniad rozwijanie kompetencji kluczowych od najmłodszych lat i 
przez całe życie, przez wszystkie osoby, w ramach krajowych strategii uczenia się 
przez całe życie; 

1.2. wspierad wszystkie osoby uczące się, w tym te znajdujące się w niekorzystnej 
sytuacji lub mające specjalne potrzeby, w realizacji swojego potencjału; 

2. wspierad rozwijanie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez  
                                                                                                             całe życie *…+ 
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Zestawienie europejskich kompetencji 
kluczowych z zapisami w PP 
Kompetencje kluczowe Podstawa programowa 

(umiejętności kształcone w SP) 

porozumiewanie się w języku 
ojczystym 

 
sprawne komunikowanie się w języku polskim 
oraz w językach obcych nowożytnych porozumiewanie się w językach 

obcych 

kompetencje matematyczne  
i podstawowe kompetencje 
naukowo-techniczne 

sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki 
w życiu codziennym, a także kształcenie 
myślenia matematycznego 

kompetencje informatyczne kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych 
dziedzin ze świadomym wykorzystaniem 
metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, 
w tym programowanie 
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Zestawienie europejskich kompetencji 
kluczowych z zapisami w PP 
Kompetencje kluczowe Podstawa programowa  

(umiejętności kształcone w SP) 

umiejętnośd uczenia się poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza 
oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł 

kompetencje społeczne i 
obywatelskie 

rozwiązywanie problemów, również  
z wykorzystaniem technik mediacyjnych 

inicjatywnośd i przedsiębiorczośd praca w zespole i społeczna aktywnośd 

świadomośd i ekspresja kulturalna aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, 
środowiska lokalnego oraz kraju 

21 Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży 



Metody stymulujące rozwój 

kompetencji kluczowych 
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Kompetencje kształtujemy nie poprzez to, 
czego uczymy, ale JAK! 

Podstawa programowa 2017 

 Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów  
w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych takich  
jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, 
udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja  
i zarządzanie projektami. Zastosowanie metody projektu, oprócz wspierania  
w nabywaniu wspomnianych wyżej kompetencji, pomaga również rozwijad  
u uczniów przedsiębiorczośd i kreatywnośd oraz umożliwia stosowanie  
w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązao programowych, 
organizacyjnych lub metodycznych. Metoda projektu zakłada znaczną 
samodzielnośd i odpowiedzialnośd uczestników, co stwarza uczniom warunki 
do indywidualnego kierowania procesem uczenia się. Wspiera integrację 
zespołu klasowego, w którym uczniowie, dzięki pracy w grupie, uczą się 
rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego  
                komunikowania się, a także wzmacniają poczucie własnej wartości. 
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Podstawa programowa 2017 - język polski 
 

Nauczyciel w organizowaniu procesu dydaktycznego jest 
zobowiązany do stosowania rozwiązao metodycznych,  
które zapewnią integrację kształcenia literackiego, językowego  
i kulturowego oraz rozwój intelektualny i emocjonalny uczniom 
o różnym typie inteligencji. W swojej pracy powinien 
wykorzystywad metody takie jak dyskusja i debata, drama  
lub projekt edukacyjny, które wspomagają rozwój 
samodzielnego docierania do informacji i prezentowania 
efektów kształcenia przez uczniów.  
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Wykorzystanie technik TOC  

w realizacji podstawy programowej  

i kształtowaniu kompetencji kluczowych 
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TOC (Theory of Constraints) – 

Teoria ograniczeo, której twórcą 

jest Eliyahu Goldratt 
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 TOC 

Program, który pozwala na identyfikację i zarządzanie 
ograniczeniami występującymi w otaczającym  
nas świecie (ograniczenia rozumiane są jako czynniki 
spowalniające realizację wyznaczonych celów). 
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Techniki TOC  

związane są z pokonywaniem ograniczeo 

w myśleniu i działaniu.  
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TOC 
 Nazwa Teoria pokonywania ograniczeo wywodzi się z twierdzenia,  

że w każdym systemie istnieje jakieś ograniczenie uniemożliwiające pełny 
rozwój.  

 Rozpoznanie ograniczenia, a nie naprawianie jego oznak, prowadzi  
do poprawy działania całego systemu. 

 Gdy zostanie zidentyfikowany problem, należy zastanowid się, jaka będzie 
pożądana sytuacja po zmianie.  

 Należy wyobrazid sobie, co byśmy chcieli osiągnąd, wprowadzając daną 
zmianę. Następnym istotnym krokiem jest sprawdzenie, czy dane 
rozwiązanie nie przyczyni się do powstania kolejnych problemów.  
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Osiągnięcie sukcesu edukacyjnego 
umożliwia uczniom m. in.: 

 umiejętnośd logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, efektywne 

komunikowanie się – porozumiewanie się w języku ojczystym i w językach 

obcych, 

 współpraca w zespole, kompetencje społeczne i obywatelskie, 

 inicjatywnośd i przedsiębiorczośd, 

 właściwe planowanie pracy, 

 świadome kierowanie procesem swojego rozwoju i uczenia się. 
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Narzędzia krytycznego myślenia TOC 

Gałąź logiczna 

Drzewko ambitnego celu 

Chmurka  
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TOC z powodzeniem może byd wykorzystane 

 odbioru wypowiedzi  
i wykorzystania zawartych  
w nich informacji, 

 analizy i interpretacji tekstów 
kultury, 

 kreatywnego myślenia, 

 wnioskowania, argumentowania,  

 analizy i interpretacji 
historycznej, 

 tworzenia narracji historycznej. 

 

 np. do rozwiązywania problemów: 

 prośrodowiskowych, 

proekologicznych, 

 prozdrowotnych. 

 

w przedmiotach humanistycznych w przedmiotach przyrodniczych 
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Wykorzystanie gałęzi logicznej  
w pracy z uczniami  
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Gałąź logiczna 
Stosowanie tego narzędzia pozwala odkryd  

i nazwad związki przyczynowo - skutkowe:  
„jeśli…, to…”, określad logiczne konsekwencje zdarzeo, 
a co za tym idzie – pomaga zdobyd umiejętnośd 
przewidywania następstw zachowao   
czy podjętych decyzji. 
 

34 Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży 



Gałąź logiczna prosta krótka 
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Gałąź logiczna prosta długa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Przyczyna  

Skutek/ przyczyna  

Skutek/ przyczyna  

Skutek 

Jeżeli/ kiedy 
 

to 

to 

to 
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 Złożona – argumentowanie i wnioskowanie 

Gałąź logiczna 
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Smok wawelski pożerał ludzi. 

Król wysłał swoich odważnych  
rycerzy,  

by pokonali smoka. 

Rycerze zginęli. 

 
Zgłosił się szewczyk Dratewka.  

 

Wymyślił podstęp z owcą 
wypełnioną siarką.  

 
Chciał poślubid córkę króla. 

 

Smok był sprytniejszy. 

Chciał zapewnid 
bezpieczeostwo poddanym. 

Jeżeli 
 

to 

to 

to 

Przykład - język polski 

 
Pokonał smoka.  

 
to 

ponieważ 

ponieważ 

ponieważ 

ponieważ 
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Zastosowanie  
drzewka ambitnego celu  

w procesie dydaktycznym 
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To logiczne narzędzie ułatwiające osiągnięcie 

wyznaczonego ambitnego celu poprzez tworzenie 

strategicznego planu z podziałem na etapy działania  

i określeniem wszelkich przeszkód, które ten cel 

uniemożliwiają osiągnąd wraz ze sposobami 

pokonywania tych przeszkód. 

Drzewko ambitnego celu 
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 określad i wyjaśniad ambitne cele i pożądane rezultaty  
w ramach tekstu, koncepcji czy celów lekcji, 

 rozróżniad wnioskowanie stanowiące podstawę pewnych idei, 
dzięki temu zyskując świadomośd wielu perspektyw, 

 wyciągad wnioski na podstawie tekstu i wcześniejszej wiedzy, 

 koncentrowad się na myśleniu wybiegającym poza dosłowną 
interpretację tekstu literackiego czy informacyjnego, 

 dostrzegad w tekście istotne, ale mało oczywiste szczegóły, 
przedstawiając założenia ukryte w głównych ideach, 

Drzewko ambitnego celu umożliwia uczącemu się 
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 zachowad spójnośd logiczną w celu podtrzymania swojego 
stanowiska, 

 logicznie przewidywad, 

 rozwijad logiczną alternatywę przebiegu akcji, 

 logicznie wyjaśniad relacje pomiędzy celami, przeszkodami  
i działaniami, 

 korzystad z wcześniejszej wiedzy i doświadczenia,  
aby wyprowadzad związki pomiędzy programem a życiem 
codziennym, 

 stosowad proces ambitnego celu do odpowiedzialnego                 
osiągania celów osobistych. 

Drzewko ambitnego celu umożliwia uczącemu się 
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Drzewko ambitnego celu 
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1. Określid i jasno zdefiniowad ambitny cel. 

2. Określid przeszkody, które uniemożliwiają osiągnięcie celu. 

3. Zwerbalizowad cele pośrednie (CP) oparte  
na wyznaczonych wcześniej przeszkodach. Uszczegółowid 
cele pośrednie (CP) za pomocą działao, które trzeba podjąd. 

4. Ułożyd cele pośrednie (CP) według odpowiedniego 
porządku.  

Etapy budowania  
drzewka ambitnego celu 
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Ambitny cel: pozytywny i bardzo pożądany cel, 
który jest postrzegany jako trudny  
do osiągnięcia.  

 

Przeszkoda: coś, co utrudnia postęp  
lub osiągnięcia. 

 

Cel pośredni: sytuacja lub działanie,  
które pozwala pokonad przeszkodę.  

 

45 Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży 



Legenda japooska  
„Taro i jego babcia” Chia Hearn Heck 

 Była sobie wioska w Japonii, której mieszkaocy stanęli w obliczu wielkich 
trudności. Mieszkaocy, w większości rolnicy, byli zależni od swoich zbiorów 
ryżu, pszenicy i warzyw. Jednego roku zbiory się nie udały, gdyż nie było 
deszczu. Ludzie nie tylko nie mieli co jeśd, ale nawet studnie wyschły. 
Przywódcą wioski był młody gospodarz, który stracił rodziców,  
gdy był dzieckiem. Jako że wyrósł, nie wiedząc, co to znaczy mied ojca  
lub matkę, którzy by go kochali i o niego dbali, nie szanował starszych ludzi. 
Uważał, że są bezużyteczni i karmienie ich jest stratą jedzenia. Dlatego 
rozkazał wszystkim powyżej 60 roku życia opuścid wioskę i zbudowad sobie 
domek w górach, tak by sami o siebie dbali. Mieszkał w tej wiosce rolnik 
imieniem Taro. Miał on starszą babcię, którą kochał bardzo mocno i myśl,  
że miałby ją wysład gdzieś daleko, bardzo go unieszczęśliwiała.  

 

Przykład 
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Krok 1: zdefiniuj ambitny cel. 

Krok 2: stwórz listę przeszkód. 

Krok 3: nazwij cele pośrednie. 

Krok 4: ułóż CP w wymaganej kolejności. 

 
 

Kolejne kroki 
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Cel: Wioska ma wystarczającą ilośd jedzenia 
dla swoich mieszkaoców.  

Przeszkody  Cele pośrednie  

1. Nie mamy zbiorów  

w tym roku.  

2. Mamy zbyt wielu 

mieszkańców.  

 

3. Wszyscy jesteśmy rolnikami  

i nie mamy nic do wymiany 

na jedzenie.  

4. Susze mogą znów nadejść.  

5. Inne? 

 

1.  Zdobywamy jedzenie  

 z innego miejsca.  

2. Wolontariusze proponują 

przeprowadzić się gdzie indziej  

(i p. 1.)  

3. Wymyślamy sposoby wymiany 

naszych usług i uczymy się, 

jak poszerzyć nasze umiejętności 

w przyszłości.  

4. Uczymy się, jak przechowywać 

wodę oraz zapasy upraw.  

5. ? 
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Teraz układamy cele pośrednie                     
w wymaganej kolejności.  
Nadajemy im rangę –  
od najważniejszego po mniej ważny. 
 
Cele zostały ułożone – podejmujemy 
działania.  
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Cel 

Przeszkody  Cele pośrednie Działania 
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Wykorzystanie chmurki  
w pracy na lekcjach 
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 To narzędzie myślowe, które pozwala na przeanalizowanie 
przyczyn konfliktu (wewnętrznego/ zewnętrznego).  

Nowatorskie podejście do rozwiązania konfliktów zawdzięcza 
chmurka nie tylko swojej graficznej formie, ale przede 
wszystkim przeniesieniu koncentracji z żądao na potrzeby stron 
zaangażowanych w konflikt.  

Ukazuje, w jaki sposób należy przenieśd punkt ciężkości z żądao 
na potrzeby oraz jak przeformułowad konflikt pod kątem 
wspólnego celu, a następnie doprowadzid do jego rozwiązania. 

Chmurka 
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Chmurka  
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Chmurka poprzez swoją graficzną formę przenosi koncentrację 

z ulotnych chęci stron na prawdziwe potrzeby stron 

zaangażowanych w konflikt.  

 Zamiast podejścia „ja przeciwko tobie" promowane jest 

podejście „ja i ty razem przeciwko problemowi". W ten sposób 

powstaje nietuzinkowe holistyczne rozwiązanie zgodnie  

z koncepcją „wygrany-wygrany" (ang. win-win). 
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Chmurka umożliwia uczącemu się 

 identyfikowad, powtórnie opowiedzied i zdefiniowad 
sytuację problemową jasno i treściwie z użyciem punktów 
kluczowych,  

 identyfikowad i zrozumied głębszą i szerszą perspektywę 
wszystkich stron problemu, sytuacji czy zagadnienia,  

koncentrowad myślenie poza dosłowną interpretacją 
tekstu narracyjnego lub informacyjnego,  

 identyfikowad istotne, chod mniej oczywiste, szczegóły  
w tekście poprzez prezentację założeo ukrytych  
w głównych ideach,   
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 wyciągad wnioski i przewidywad następstwa  
na podstawie tekstu lub informacji,  

 tworzyd pewne wzory w ramach poznanego tekstu, 
rozumied różne punkty widzenia i szerszą perspektywę,  

 oceniad i wspierad istniejące rozwiązania  
w tekście oraz informacjach i tworzyd nowe rozwiązania,  

 dostrzegad związek pomiędzy programem a życiem 
codziennym,  

 zastosowad nową wiedzę do rzeczywistej życiowej 
sytuacji. 
 

Chmurka umożliwia uczącemu się 
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 Złamana strzałka symbolizuje konflikt – ŻĄDANIA 

nie mogą zostać spełnione jednocześnie. 

POTRZEBA jest powodem, dla którego każda  

ze stron nalega na to, aby dostać to, czego żąda. 

Aby zaspokoić POTRZEBĘ, konieczne jest 

spełnienie ŻĄDAŃ.  

 WSPÓLNY CEL jest sytuacją, której pragną obie 

strony, ale aby osiągnąć taką sytuację, każda  

ze stron musi zaspokoić swoją POTRZEBĘ.  
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Potrzeba to forma silnej motywacji, 
która sprawia, że każda ze stron nalega 
na realizację własnego żądania. 
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 Zwykle uczestnicy sytuacji konfliktowej zachowują się 
według schematów: 

wygrany – przegrana – robimy tak, jak ja chcę,  
a ty musisz ustąpid, bo twoje zdanie się dla mnie nie liczy, 

przegrany – przegrana – przekonanie, że ja przegram, ale ty też, 

no dobrze… – ustąpienie, rezygnacja, poddanie się. 

Zachowania uczestników konfliktów 
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 Są to jednak rozwiązania niekorzystne dla procesu 
prawidłowego  komunikowania się.  

 Co możemy zatem zrobid, jak rozwiązad konflikt,  

jak sprawid, żeby była to sytuacja  
„wygrana – wygrana”?  

 Uczeo powinien dążyd do zrozumienia punktu 
widzenia drugiej osoby i znalezienia wspólnego 
rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. 
W ten sposób powstaje rozwiązanie zgodnie  
z koncepcją „wygrany – wygrany”, czyli rozwiązanie, które 
jest korzystne dla wszystkich.  

 Umożliwia to spojrzenie na problem w aspekcie 
przestrzeni współpracy, a nie współzawodnictwa,  
co pomaga w budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji  
w grupie. 
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Jakie są możliwe rozwiązania? 
 
Pytania do określania potrzeb 
1. Dlaczego każda ze stron chce zrobid lub mied daną rzecz? 
2. Dlaczego to żądanie lub działanie jest ważne? 
3. Jaką potrzebę każda ze stron próbuje zaspokoid  

poprzez dane żądanie, działanie lub decyzję? 
4. Co to żądanie, działanie, decyzja daje każdej ze stron? 
5. Jakie ważne potrzeby mogą byd zagrożone, jeśli strony 

nie zrealizują swoich potrzeb? 
6. Czego nie będzie miała jedna ze stron, jeśli druga strona 

dostanie to, czego żądała? 
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 Z jednej strony  

 
                      Smok chce zniszczyd osadę. 

 
 Z drugiej strony  

 
            Król nie chce, aby smok niszczył osadę. 

 
 

 
 

Smok wawelski  
Krok pierwszy: identyfikacja problemu 

Przykład 
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Wewnętrzny konflikt Dratewki:  

Strona I: Chcę podjąd wyzwanie. 

Strona II: Nie chcę podejmowad wyzwania. 

 

Wewnętrzny konflikt króla: 
Strona I: Chcę obiecad zabójcy smoka małżeostwo 

z moją córką. 

Strona II: Nie chcę obiecad zabójcy smoka 
małżeostwa z moją córką. 
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 Aby lepiej zrozumied, co prowadzi do konfliktu i sprawia,  
że konflikt istnieje, musimy ustalid, dlaczego każda ze stron 
będzie nalegała na spełnienie własnego żądania – wyrażonego  
po obu stronach konfliktu. W strukturze chmurki  
te powody nazwane są potrzebami. Dlatego następnym 
logicznym krokiem jest określenie potrzeb każdej ze stron 
konfliktu.  

 POTRZEBA to forma silnej motywacji, która sprawia, że każda 
ze stron nalega na realizację własnego żądania. 

 
 

Krok drugi: ponowne opowiadanie  
i interpretacja informacji 
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 Dlaczego każda ze stron chce zrobid lub mied daną rzecz? 
Aby… 

 Dlaczego to żądanie lub działanie jest ważne? Aby… 

 Jaką potrzebę każda ze stron próbuje zaspokoid poprzez 
dane żądanie, działanie lub decyzję?  

 Co to żądanie, działanie czy decyzja daje każdej stronie?  

 Jakie ważne potrzeby mogą byd zagrożone, jeśli strony 
nie zrealizują swoich żądao?  

 Czego nie będzie miała jedna strona, jeśli druga strona 
dostanie to, czego żądała? 
 

I znów… 
Pytania do określania potrzeb  
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Z jednej strony Dratewka  
chce podjąd wyzwanie.  

Dlaczego istotne jest, aby 
podjąd wyzwanie? Aby… 

Dlaczego odczuwa potrzebę 
podjęcia wyzwania? Aby…  

Co osiągnie, jeśli podejmie 
wyzwanie? … 

Możliwe odpowiedzi:  

pomóc uratowad wioskę, 

poślubid księżniczkę lub 
zadowolid króla. 

 

Z drugiej strony, nie chce 
podjąd wyzwania.  

Dlaczego jest istotne, aby  
nie podjąd wyzwania? Aby… 

Dlaczego odczuwa potrzebę 
niepodejmowania wyzwania? 
Aby… 

Co osiągnie, jeśli nie podejmie 
wyzwania?  … 

Możliwa odpowiedź:  

 chronid siebie przed 
zranieniem lub śmiercią. 
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Z drugiej strony, nie chce podjąć wyzwania.  
 Dlaczego jest istotne, aby nie podjąć wyzwania? Aby… 

 Dlaczego odczuwa potrzebę niepodejmowania wyzwania? Aby… 

 Co osiągnie, jeśli nie podejmie wyzwania?  … 

 

Możliwa odpowiedź:  

 chronić siebie przed zranieniem lub śmiercią. 
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? 

Potrzebą Dratewki 
jest ochrona przed 

zranieniem. 

 

Potrzebą Dratewki 
jest pomoc  

w uratowaniu 
wioski. 

 

Dratewka nie chce 
podjąd wyzwania. 

 

Dratewka chce 
podjąd wyzwanie. 

 

żądanie 

żądanie 

potrzeba 

potrzeba 

wspólny cel 
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Krok trzeci: interpretacje, uogólnienia 

 
Pytania do określenia celów: 

Czy istnieje pożądana sytuacja, którą obie strony chciałyby 
osiągnąd?   

Czy istnieje podobny cel dla obu stron – coś, co każda ze stron 
chciałaby osiągnąd?    

Czy istnieje coś, co obie strony chciałyby osiągnąd,  
a co wymagałoby rozwiązania konfliktu?   

 Jaka pożądana sytuacja będzie miała miejsce, jeśli obie strony 
zaspokoją swoje potrzeby? 
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Jaka pożądana sytuacja wymaga od Dratewki, 
aby bronił wioski i siebie?   

Co Dratewka próbuje osiągnąd, rozwiązując  
ten konflikt?   

Jakiego celu Dratewka nie może osiągnąd  
ze względu na to, że przeżywa konflikt? 

Możliwa odpowiedź to:  
„żyd szczęśliwie”. 
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Dratewka 
żyje 

szczęśliwie. 

 

Potrzebą Dratewki 
jest ochrona przed 

zranieniem. 

 

Potrzebą Dratewki 
jest pomoc  

w uratowaniu 
wioski. 

 

Dratewka nie chce 
podjąd wyzwania. 

 

Dratewka chce 
podjąd wyzwanie. 

 

żądanie 

żądanie 

potrzeba 

potrzeba 

wspólny cel 
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Mieszkać  

w dobrym 

społeczeństwie. 

Ustawodawcy potrzebują 
lepszego, 

bezpieczniejszego miejsca 
spotkao. 

Indianie potrzebują 
ochrony swojej 

własności, kultury  
i społeczności. 

Ustawodawcy chcą 
zbudowad stolicę  

w miejscu, gdzie żyją 
Indianie. 

Indianie nie chcą,  
aby ustawodawcy 
budowali stolicę  
w miejscu, gdzie żyją. 

 

Żądanie  

Żądanie  

Potrzeba 

Potrzeba 

Cel 
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Prezentacja etapów pracy  

metodą antares 
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Metoda antares 
Norweska  metoda zaprezentowana w Polsce  

przez Birgit Karlstad w 1992 roku w trakcie szkolenia, 
którego organizatorem było Polskie Towarzystwo 
Dysleksji w Gdaosku.  

Wykorzystywana do dwiczenia umiejętności czytania 
ze zrozumieniem, także w pracy z uczniami  
o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. 
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Metoda antares 
Dwiczenia prowadzone tą metodą usprawniają 

technikę czytania, pomagają zapamiętad  
i zrozumied treśd czytanego tekstu.  

Służą utrwalaniu ortografii i gramatyki.  

Rozwijają logiczne myślenie, doskonalą pamięd, 
pozwalają na zastosowanie wiadomości podczas 
dwiczeo praktycznych. 
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Etapy pracy metodą antares 

Etap 1 – praca z tekstem:  
czytanie ze zrozumieniem, opowiadanie tekstu, 
formułowanie wniosków. 
 

Etap 2 – zagadnienia z zakresu nauki o języku 
(ortografia i gramatyka). 
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Etapy pracy metodą antares 

 Etap 1: 

oDwiczenie 1. Układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych  

oDwiczenie 2. Uważne czytanie opowiadania  
przez nauczyciela 

oDwiczenie 3. Czytanie ze zrozumieniem 

oDwiczenie 4. Uzupełnianie tekstu z lukami 

oDwiczenie 5. Omówienie opowiadania i formułowanie 
wniosków 

 Etap 2: 

oDwiczenie 6 - Zadania ortograficzne i gramatyczne 
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Etapy pracy metodą antares 

 Ćwiczenie 1. Układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych. 

Uczeo otrzymuje kartkę z zestawem rozsypanek sylabowych  
po lewej stronie i prawidłowo napisanymi wyrazami po prawej 
stronie (wcześniej nauczyciel zgina kartkę wzdłuż marginesu tak, 
aby uczeo nie widział wyrazów poprawnie napisanych). 

Następnie nauczyciel czyta zestaw sylab i informuje, ile wyrazów 
można z tych sylab utworzyd. Uczeo podkreśla kolorowym 
pisakiem sylaby tworzące wyraz i pisze go obok. Po wykonanej 
pracy odgina margines i sprawdza poprawnośd wykonania 
dwiczenia. Potem czyta wyrazy i stara się je zapamiętad  
(w tym dwiczeniu staramy się stopniowad trudności, przechodząc  
od wyrazów dwusylabowych do dłuższych). 
 

Etap 1. 
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Etapy pracy metodą antares 

Ćwiczenie 2. Uważne czytanie opowiadania  
przez nauczyciela. 

 Uczeo dostaje tekst. Nauczyciel czyta opowiadanie, a uczeo 
daje znad stuknięciem, gdy w treści pojawiają się wyrazy z 
dwiczenia 1 (czyli te, które sam utworzył i napisał). 

Ćwiczenie 3. Czytanie ze zrozumieniem. 

 Uczeo może sam przeczytad tekst i podkreślid właściwe wyrazy 
lub (modyfikacja) przekreślid niewłaściwe, zbędne wyrazy,  
np. wietrzyk/ pietrzyk. Następnie uczeo omawia podobieostwa 
i różnice występujące pomiędzy tymi dwoma wyrazami, między 
którymi dokonywał wyboru. 

 
 

Etap 1. 
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Etapy pracy metodą antares 

Ćwiczenie 4. Uzupełnianie tekstu z lukami. 

 Najpierw uczeo czyta tekst z lukami tak, jakby znajdowały się 
tam wszystkie wyrazy, a potem je wpisuje (pojawiają się tu 
znowu wyrazy, które wystąpiły w dw. 1).  

Ćwiczenie 5. Omówienie opowiadania i formułowanie 
wniosków. 

 Uczeo otrzymuje kartę z pytaniami dotyczącymi tekstu. 
Następnie odpowiada ustnie i pisemnie na pytania oraz 
omawia treśd opowiadania. 

Ćwiczenia 1, 2, 3, 4, 5 muszą zawsze przebiegad w takiej 
kolejności i mied taką treśd, jaka została tu przedstawiona. 

 

 
 

Etap 1. 
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Etapy pracy metodą antares 

 Ćwiczenie 6 - Zadania ortograficzne i gramatyczne. 

Uczeo rozwiązuje zadania, które mają pomóc w utrwaleniu zasad 
poprawnej pisowni i wiadomości z gramatyki. W tym etapie 
dwiczenia mogą byd różne:  
o Uzupełnij zdanie brakującymi wyrazami. 

o Wpisz do wyrazów brakujące litery; wyjaśnij ich pisownię i podaj zasady 
ortograficzne. 

o Wypisz z tekstu formy zwrotne czasownika. 

o Podkreśl rzeczowniki w podanych zdaniach. 

o Do rzeczownika dopisz czasowniki występujące w tekście. 

 Ćwiczenia w drugim etapie mogą byd analogiczne do podanych 
wyżej albo zupełnie inne, w zależności od inwencji nauczyciela. 

Etap 2. 
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