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Co oznacza nauczanie INQUIRY? Geograficzny punkt widzenia

Czy uczniowie odpowiadają na pytanie 

badawcze poprzez analizę danych?

Randy L. Bell, Ian C. Binns (2005), Simplifying inquiry intruction



„Naukowe dociekanie to celowy proces diagnozowania

problemów, poddawania krytycznej ocenie eksperymentów

i rozróżniania alternatyw, badania przypuszczeń, poszukiwania

hipotez, wyszukiwania informacji, konstruowania modeli,

debatowania z rówieśnikami i tworzenia spójnych

argumentów”

Na podstawie:

Bell, Davis & Linn 2004, as cited in Rocard report: Science 

Education Now: A New Pedagogy for the Future of Europe 2007). 

Co oznacza nauczanie INQUIRY? Geograficzny punkt widzenia



Doświadczenia/eksperymenty geograficzne w praktyce szkolnej 

nauczycieli geografii – badanie ankietowe

43%

55%

Czy na lekcjach geografii stosujesz 
doświadczenia i/lub eksperymenty?

tak nie

12,5%

62,5%

21,9%

3,1% 0,0%

Jak często stosujesz doświadczenia 
i/lub eksperymenty?

raz w roku

raz w semestrze

raz w miesiącu

dwa razy w miesiącu

raz na tydzień lub częściej
Źródło: badania własne, 2019



Wyniki: dostępność produktów i narzędzi do prowadzenia doświadczeń

Doświadczenia/eksperymenty geograficzne w praktyce szkolnej 

nauczycieli geografii – badanie ankietowe
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w głównej mierze są
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możliwości zakupu
większości

materiałów na
polskim rynku są
bardzo mocno
ograniczone

większość
doświadczeń

geograficznych
można wykonać
wykorzystując

produkty
powszechnie

dostępne

dostępność nie ma
znaczenia ponieważ
w mojej szkole nie

ma środków na
takie materiały

ani dostępność ani
cena nie ma dla
mnie znaczenia,
wyszukuję takich
rozwiązań, aby

pozyskać srodki na
materiały lub same

materiały

Jaka jest, Twoim zdaniem, dostępność produktów i narzędzi 
potrzebnych do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów 

w ramach lekcji geografii?

Źródło: badania własne, 2019



Czy widzisz możliwość stosowania doświadczeń na Twoich lekcjach geografii?

(pytanie do nauczycieli, którzy nie wprowadzali doświadczeń na lekcjach geografii)

Źródło: badania własne, 2019
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Nauczyciele, którzy nie stosują, ale widzą taką możliwość w przyszłości
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Eksperyment i doświadczenie w zapisie nowej 

podstawy programowej SP IV-VIII

BIOLOGIA

CHEMIA

FIZYKA

GEOGRAFIA

PRZYRODA

eksperyment

doświadczenie









START:
wyłowiona butelka z listem 

z Morza Bałtyckiego

Problemy:

1. Gdzie wrzucono 

butelkę do Bałtyku?

2. W którym 

państwie dokonano 

nielegalnego zrzutu 

ścieków do Morza?

Współpraca z Centralnym 

Biurem Analiz Listów           

w Butelkach z Gdańska

Dociekanie 

naukowe



Dociekanie 

naukowe

Zestaw narzędzi 

5



Co robią uczniowie w czasie dociekania?

badają pH

badają skały z plaż nadbałtyckich (analiza uziarnienia)

odczytują współrzędne geograficzne

analizują dane w postaci map (zasolenie, zanieczyszczenie Bałtyku fosforem)

odczytują treść listu (zapisanej fenoloftaleiną)

A także: diagnozują problemy, poddają krytycznej ocenie eksperymenty i rozróżniają

alternatywy, badają przypuszczenia, poszukują hipotez, wyszukują informacji, debatują

z rówieśnikami i tworzą spójne argumenty” 

analizują dane w postaci zeznań światków, poznają organizmy morskie

lokalizują i nazywają państwa nadbałtyckie



Co robią uczniowie w czasie dociekania?

badają pH

analizują dane w postaci zeznań światków, poznają organizmy morskie



Co robią uczniowie w czasie dociekania?

odczytują współrzędne geograficzne

analizują dane w postaci map (zasolenie, 

zanieczyszczenie Bałtyku fosforem)

lokalizują i nazywają państwa nadbałtyckie



Warsztaty z nauczycielami

„List w butelce” – Poznań i Oborniki




