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Edukacja wyprzedzająca i IBSE w nauczaniu chemii i biologii 

 

Główne założenia edukacji wyprzedzającej i metody IBSE 

Sednem strategii edukacji wyprzedzającej jest zmiana roli nauczyciela z kierownika na 

moderatora i tłumacza. Zmienia się także rola ucznia - z biernego odbiorcy na aktywnego 

twórcę oraz środowisko nauki - z klasowo-lekcyjnego na internetowe [„Strategia kształcenia 

(...)”, red. S. Dylak]. Kształcenie wyprzedzające przebiega w czterech etapach: aktywacji, 

przetwarzania, systematyzacji oraz ewaluacji i oceny. [„Metodyka kształcenia (...)”, red. S. 

Dylak]. Zgodnie z  założeniem edukacji wyprzedzającej  uczeń, odwrotnie niż zazwyczaj, 

poznaje nowy materiał przygotowany przez nauczyciela w domu. Zastosowanie technik 

multimedialnych w fazie przetwarzania pozwala uczniowi na naukę we własnym tempie, 

zwiększa jego motywację, pozwala na lepszą wizualizację złożonych problemów  

i umożliwia dostęp do rozszerzonych treści. [„Nauczanie wyprzedzające (...)”,  

M. Bartoszewicz, H. Gulińska]. Nauczyciel nie musi przygotowywać wszystkich materiałów 

samodzielnie, może skorzystać z platform edukacyjnych, np. Akademia Khana, Scholaris,  

e-podręczniki, tematycznych kanałów na YouTube czy aplikacji, takich jak: Quizlet, 

LearningApps, Kahoot, Quizizz. Przygotowane lub wybrane przez nauczyciela materiały 

można zamieścić na blogu przedmiotowym, wysłać uczniom mailem czy skorzystać  

z platform wykorzystywanych w trakcie zdalnej edukacji. Uczniowie w wyznaczonym przez 

nauczyciela czasie (minimum 1 tydzień) zapoznają się samodzielnie z przygotowanymi przez  

nauczyciela materiałami.  Na zakończenie tego etapu uczniowie rozwiązują quiz, test on-line, 

kartę pracy przygotowaną przez nauczyciela, sprawdzając zdobytą wiedzę [„Strategia 

kształcenia (...)”,red. S. Dylak]. Wykazano, że w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 

niezwykle efektowne w fazie systematyzacji wiedzy jest podejście inquiry-based (odkrywania 

przez rozumowanie). W odróżnieniu od tradycyjnej metody eksperymentu czy pokazu 

doświadczenia przez nauczyciela w trakcie pracy metodą IBSE (ang, Inquiry Based Science 

Education – nauczanie przedmiotów przyrodniczych przez dociekanie/odkrywanie) uczniowie 

nie tylko wykonują doświadczenia i obserwacje samodzielnie, ale także samodzielnie 

formułują problemy badawcze, projektują doświadczenia, porównują wyniki i na tej 

podstawie dokonują krytycznej analizy eksperymentów i szukają alternatywnych rozwiązań, 

pracują w duchu naukowym i uczą się na błędach [„Podstawy IBSE”, D. Sokołowska].  

W praktyce szkolnej należy podjąć szereg drobnych działań, które pozwolą na przyspieszenie 

procesu implementacji IBSE w klasie. [ „Ewolucyjny proces implementacji IBSE  

w szkołach”, D. Sokołowska]. 



Przykłady zadań egzaminacyjnych z biologii i chemii, które wskazują na konieczność 

wykorzystania metod naukowych 

 

Zadania egzaminacyjne opublikowane przez CKE w informatorze o egzaminie 

ósmoklasisty z biologii oraz chemii jednoznacznie wskazują na konieczność stosowania 

metod naukowych w procesie dydaktycznym. W zadaniu 5 i 12 opublikowanym  

w informatorze z biologii (rys. 1) uczeń musi wykazać się umiejętnością odczytywania  

wyników obserwacji na podstawie wykresu oraz formułowania wniosków. Zadanie 15 (rys. 1) 

jednoznacznie wskazuje na konieczność wykorzystania przez ucznia zdobytej wiedzy  

w rozwiązywaniu problemów biologicznych. W ramach edukacji wyprzedzającej uczeń może 

zapoznać się z tekstem źródłowym, materiałem filmowym czy prezentacją na temat budowy, 

sposobu odżywiania i trybu życia dżdżownicy jako przedstawiciela pierścienic, a następnie  

w klasie na etapie systematyzacji wiedzy samodzielnie zaprojektować wykonać i omówić 

wyniki doświadczenia odnoszące się do trybu życia i odżywiania dżdżownic. Wykorzystanie 

edukacji wyprzedzającej oraz nauczania przez dociekanie spowoduje, że uczeń, podając 

argumenty, uzasadni, że te zwierzęta przyczyniają się do urodzajności gleby. Analiza zadań 

opublikowanych w informatorze z chemii również jednoznacznie wskazuje na konieczność 

stosowania metod doświadczalnych w nauczaniu tego przedmiotu. Dla przykładu w zadaniu 2 

oraz 30 (rys. 2) wymaga się od ucznia nie tylko rejestrowania wyników w różnej formie, ale 

także formułowania wniosków i obserwacji. Zadania 30 i 31 (rys. 2) wskazują na konieczność 

zdobycia przez ucznia w procesie edukacyjnym umiejętności formułowania wniosków oraz 

rozumowania i zastosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Obie te 

umiejętności można ćwiczyć, łącząc edukację wyprzedzającą z metodą  IBSE. Zasadne jest 

zaproponowanie w trakcie systematyzacji wiedzy na lekcji, aby uczniowie w klasie 

przedstawili wyniki przeprowadzanych doświadczeń w różny sposób, np. w tabeli, za pomocą 

wykresu czy diagramu co skłoni ich do dyskusji nad przedstawionymi wynikami. 

Wykorzystanie edukacji wyprzedzającej pozwala nauczycielowi na zorganizowanie toku 

lekcji tak, aby wzbudzał zainteresowania ucznia i podnosił jego motywację do nauki 

przedmiotów przyrodniczych. Dzięki metodzie edukacji wyprzedzającej nauczyciel na lekcji 

może przeznaczyć więcej czasu na przeprowadzanie doświadczeń i pracę z wykorzystaniem 

metod naukowych, które są nie tylko niezbędne do realizacji postawy programowej  

z przedmiotu biologia oraz chemia, ale także do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego ucznia na 

egzaminie ósmoklasisty z przedmiotów przyrodniczych. 



  

 

 

rys. 2  https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_chemia_100.pdf 

rys. 1 https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_biologia_100.pdf 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_biologia_100.pdf


Z doświadczeń wynikających z prowadzonej w Szkole Podstawowej nr 61  

w Bydgoszczy innowacji pedagogicznej (w latach 2018-2021) wynika, że wykorzystanie 

edukacji wyprzedzającej daje możliwość systematyzacji wiedzy w klasie metodą IBSE. 

Edukację wyprzedzającą oraz metodę IBSE realizowano wybrane przez nauczyciela tematy  

z przedmiotu biologia i chemia z częstotliwością od 1-2 lekcji w każdym dziale. Elementy 

metody IBSE wprowadzano także na lekcjach realizowanych w tradycyjny sposób. 

Połączenie tych dwóch metod nauczania zwiększa motywację uczniów zarówno do 

samodzielnej pracy na etapie przetwarzania wiedzy, jak i do aktywnej pracy na lekcji  

w trakcie systematyzacji wiedzy. Dzięki zdobytej wiedzy w trakcie etapu przetwarzania 

uczniowie  chętnie zadają pytania problemowe, samodzielnie projektują i wykonują 

doświadczenia. Odwrócenie kolejności procesu dydaktycznego, doskonalenie umiejętności 

uczenia się, korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych połączone z pracą na 

lekcji w duchu naukowym daje możliwość uczenia się na błędach, możliwość doświadczenia 

granic dyscyplin naukowych oraz podejście interdysplinarne do nauczania przedmiotów 

przyrodniczych, które wydaje się niezbędne do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego ucznia  

w trakcie egzaminów zewnętrznych. 
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