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Problem badawczy: 

 to pewna trudność (praktyczna lub teoretyczna), która rozwiązywana jest na drodze 

aktywności badawczej; 

 jest to trudna i niepewna sytuacja, zawierająca niepełne dane; 

 stanowi pewien rodzaj zadania lub sytuacji, której dany podmiot nie jest w stanie 

rozwiązać korzystając ze swojego aktualnego zasobu wiedzy; 

 problemy najczęściej mają postać pytań (czasami zdań oznajmiających); 

 problem badawczy jest pytaniem, lecz nie każde pytanie może być problemem; 

 problem stanowi pewna struktura o niepełnej ilości danych, gdzie zadaniem badacza 

jest ową strukturę uzupełnić. 

Rozstrzygnięcie danego problemu wymaga ze strony badacza wysokiej aktywności 

poznawczej i emocjonalnej, a niezbędnym warunkiem jest tutaj przede wszystkim chęć 

rozwiązania problemu przez badacza oraz posiadanie przez niego tzw. minimum 

informacyjnego (struktura zawierająca niepełne dane) tak, by na drodze myślenia (analizy, 

syntezy lub kojarzenia) był on w stanie wytworzyć nowe informacje. 

W szkole, w relacjach nauczyciela z uczniami, w kontekście rozwiązywania problemów 

obowiązują pewne istotne zasady jak np. taka, iż zadany problem nauczyciel musi 

dostosować do możliwości ucznia - musi mieć on całkowitą pewność, iż uczeń posiada 

minimum informacyjne niezbędne dla rozstrzygnięcia problemu. Inną zasadą jest ta, iż 

zadaniem nauczyciela jest zainspirowanie lub zachęcenie ucznia do podjęcia trudu 

rozwiązania problemu. 

Stosując różne kryteria podziału, otrzymujemy następujące rodzaje problemów: 

 kryterium ilości możliwych rozwiązań: 

→ konwergencyjne - z jednym możliwym rozwiązaniem 

→ dywergencyjne - z możliwością więcej niż jednego rozwiązania 

 kryterium ilości wstępnych informacji: 

→ problemy otwarte - nie zawierają przewidzianych z góry rozwiązań 

→ problemy zamknięte - posiadają pewien zbiór rozwiązań 

 i inne rodzaje, takie jak: 
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→ problemy typu odkryć lub wynaleźć 

→ problemy orientacyjne - powstają one podczas zdobywania wiedzy o rzeczywistości 

→ problemy decyzyjne - powstają one w momencie podejmowania decyzji 

→ problemy praktyczne i teoretyczne 

Nauczanie problemowe: 

 ten rodzaj przekazywania wiedzy pojawił się w latach 50-tych XX wieku; 

 w trakcie nauczania problemowego, uczeń przyswaja sobie pewne informacje oraz 

bierze udział w czynnym wytwarzaniu wiedzy na drodze swojej poznawczo -

 badawczej działalności; 

 ten rodzaj nauczania nie opiera się na przekazywaniu uczniom gotowych wiadomości, 

lecz na czynnym ich udziale w procesie uzyskiwania nowych informacji oraz 

umiejętności w drodze rozstrzygania zadanych problemów (teoretycznych 

i praktycznych) 

 istotą tego procesu jest więc aktywność badawcza ucznia, która pojawiając się w danej 

sytuacji zmusza go postawienia sobie odpowiednich pytań-problemów, a następnie 

do formułowania odpowiadających im hipotez oraz ich weryfikacji w toku wielu 

umysłowych i praktycznych operacji 

 tak więc proces dydaktyczny w tym przypadku oparty jest na samodzielnym 

zdobywaniu wiedzy (na wszystkich etapach działalności ucznia, czyli w trakcie 

formułowania problemów i hipotez oraz rozwiązywania i weryfikacji) 

Główne cechy problemowego nauczania: 

 uczniowie zdobywają nowe informacje za drodze rozwiązywania teoretycznych 

i praktycznych problemów 

 w toku swojej działalności badawczej, uczeń musi sam pokonywać wszelkie 

przeszkody - a więc jego samodzielność i aktywność są na znacznym poziomie 

 tempo uczenia się zależy jedynie od danego ucznia (lub grupy uczniów), praca z grupą 

zwiększa możliwości poszczególnych uczniów 

 znaczna aktywność uczniów przejawiana podczas nauczania problemowego, sprzyja 

rozwijaniu się u nich pozytywnej motywacji a jednocześnie zmniejsza konieczność 

formalnego sprawdzania ich osiągnięć (odpytywanie, klasówki) 
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 efekty takiego nauczania przejawiają niezwykłą trwałość, a uczniowie z łatwością 

potrafią zastosować tak zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach, rozwijając sprawności 

umysłowe oraz zdolności twórcze 

Etapy rozwiązywania problemów: 

1. odczucie przez podmiot problemu 

2. sformułowanie problemu 

3. poszukiwanie możliwych rozwiązań (formułowanie hipotez) 

4. logiczna bądź empiryczna weryfikacja hipotez 

5. wybór jednego, właściwego rozwiązania oraz jego realizacja 

W przypadku uczniów, proces rozstrzygania problemu przebiega następująco: 

1. rozpoznanie sytuacji problemowej 

2. propozycje pomysłów możliwych rozwiązań 

3. weryfikacja wybranych rozwiązań połączona z systematyzacją nowych wiadomości 

Istotą problemowego nauczania są więc odpowiednie sytuacje problemowe wraz 

z samodzielnym poszukiwaniem przez uczniów możliwych rozwiązań oraz 

ich weryfikacją, a więc sprawdzeniem trafności pomysłów rozwiązania sytuacji 

problemowej. Samodzielną pracę uczniów może wspierać nauczyciel, poprzez zadawanie 

naprowadzających pytań (są jednak takie zadania, które uczniowie muszą rozwiązać                 

w pełni samodzielnie). Zastosowanie pomocniczych pytań przez nauczyciela jest 

uzasadnione, gdy uczniowie w procesie rozwiązywania zadania natrafią na zbyt wielką 

dla nich trudność, wtedy zadaniem nauczyciela jest nie tyle jej eliminacja, co obniżenie 

progu tej trudności. Zadany problem nie koniecznie musi mieć postać pytania - może 

być również wyrażone w formie poleceń, np. "zrób to i to, aby sprawdzić czy...". 

Przebieg lekcji problemowej zakłada następujące etapy: 

→ przygotowanie uczniów do lekcji 

→ nawiązanie do poprzedniej lekcji poprzez sprawdzenie zadania domowego 

→ stworzenie przez nauczyciela odpowiedniej sytuacji problemowej 

→ formułowanie przez uczniów problemu głównego i kwestii pobocznych 

→ wspólne ustalenie planu pracy 
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→ realizacja planu - formułowanie przez uczniów pomysłów na rozwiązanie problemu 

→ weryfikacja trafności pomysłów rozwiązań w sposób teoretyczny i empiryczny 

→ usystematyzowanie oraz utrwalenie zdobytych przez uczniów wiadomości 

→ zastosowanie zdobytej wiedzy w nowych, nieznanych sytuacjach praktycznych 

lub teoretycznych (w trakcie zajęć lub w formie zadania domowego) 

Wyróżnić można następujące metody problemowe: 

 symulacyjna 

 sytuacyjna 

 inscenizacyjna 

 giełda pomysłów (burza mózgów) 

Metoda symulacyjna- uczniowie przeprowadzają wszechstronną analizę różnych problemów 

(kiedyś stanowiących dla innych osób problemy rzeczywiste) a wyniki ich pracy 

i proponowanych rozwiązań porównywane są z rozwiązaniami faktycznymi, które 

są symulowane w trakcie zajęć (np. nauka gry w szachy). Metoda ta ma zarówno 

retrospektywny jak i autentyczny charakter (ze względu na symulowanie działań). Zabawy 

symulacyjne charakteryzują się wyraźnym związkiem z rzeczywistością (zmierzają one do 

precyzyjnej rekonstrukcji faktów historycznych lub innych czynności), wymagają one dużej 

aktywności uczestników, poprzez wyznaczenie szerszego (np. odtwarzanie tzw. ról otwartych 

jak rola dyrektora fabryki) lub węższego zakresu inicjatywy (np. w sztuce teatralnej, gdzie 

udział biorą tzw. role zamknięte). 

Metoda sytuacyjna- jej celem jest nabywanie przez uczniów umiejętności przeprowadzania 

wszechstronnej analizy różnych problemów (które razem tworzą tzw. sytuację trudną), oraz 

podejmowania odpowiednich decyzji lub wskazywania możliwych, zgodnych z podjętymi 

decyzjami - następstw ich działań. Główna różnica pomiędzy metodą symulacyjną 

i sytuacyjną polega na tym, że ta druga odnosi się raczej do sytuacji fikcyjnych (lecz 

jednocześnie prawdopodobnych); ma więc ona prospektywny i fikcyjny charakter. 

Metoda inscenizacji - przybiera ona różne formy (np. improwizowany dialog, dyskusja 

na określony temat, odtworzenie pewnych wydarzeń, zarówno autentycznych jak                                 

 i fikcyjnych). Od poprzednich metod różni ją to, iż można ją zastosować wobec stosunkowo 
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licznych grup uczniów oraz wykorzystać nie tylko w celu zdobywania wiadomości, lecz 

również emocjonalnego wychowania. 

Burza mózgów - polega na zachęcaniu uczniów, by wysuwali wszelkie śmiałe pomysły, 

by formułowali swoje hipotezy, zgodnie z zasadą "najlepsza jest pierwsza myśl". Problem jest 

więc tutaj rozwiązywany poprzez wyobraźnię i intuicję uczniów. 

 Opracował: mgr Roman Czechowski  


