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VTS stworzona została przez psychologa poznawczego Abigail Housen                           

i pedagoga muzealnego Philipa Yenawine'a. W swojej  książce „Visual Thinking 

Strategies: Using Art to Deepen Learning Across School Disciplines” Yenawine 

definiuje VTS jako wykorzystanie sztuki do nauczania "umiejętności wizualnych, 

myślenia  i komunikacji".1  

VTS kładzie nacisk na proces i dyskusję, rozwija umiejętność krytycznego                  

i kreatywnego myślenia (analizowania, argumentowania, szukania nowych 

pomysłów), kompetencje społeczne poprzez interakcję z innymi,  buduje 

pewność siebie i  poczucie własnej wartości. Dzięki pracy tą metoda uczniowie 

przełamują bariery językowe i poszerzają słownictwo. 

 

 

 

 

Rola nauczyciela pracującego wg koncepcji VTS bliska jest 

konstruktywistycznemu modelowi kształcenia. Nauczyciel konstruktywista 

stwarza uczniom możliwości samodzielnego myślenia i doświadczania. Lew 

Wygotski powiedział: „Nauczyciel powinien odgrywać rolę pomocnika 

ułatwiającego zdobywanie wiedzy, a nie dostarczyciela treści”. W VTS 

nauczyciel staje się facylitatorem, który przeprowadza uczniów przez proces 

dyskusji nad obrazem. Starannie dobiera dzieło, dostosowane do wieku                

i poziomu uczniów. Uważnie słucha i wskazuje treści obrazu, o których mówi 
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uczeń. Parafrazuje ich wypowiedzi, poprawiając język i przekazując 

niezmienioną treść. Nauczyciel staje się neutralnym moderatorem, który nie 

ocenia i nie wypowiada własnego zdania. Nie stosuje słów typu dobrze lub źle . 

W procesie tym każda odpowiedź jest poprawna. Jako facylitator pomaga 

uczniom „patrzeć uważnie na dzieło sztuki, mówić o tym, co zaobserwowali, 

popierać pomysły dowodami, słuchać i brać pod uwagę spojrzenie innych, 

dyskutować i nie poprzestawać na jednej interpretacji”.2 

 

 

 

 

1. Nauczyciel wybiera temat i dzieło, z którym będzie pracował na lekcji.  

Bardzo ważne jest pierwsze zetknięcie się ucznia z obrazem, dlatego 

należy dać uczniowi czas, aby w ciszy i skupieniu przyjrzał się obrazowi.  

2. Dyskusja jest inicjowana przez pytania. Nauczyciel zadaje pierwsze z trzech 

kluczowych pytań: „Co się dzieje na tym obrazie?” – w oryginale What's 

going on in this picture? Postawione w ten sposób pytanie powoduje, iż 

uczniowie nie wymieniają rzeczy, które widzą na obrazie, lecz poszukują 

znaczenia, tego, co widzą.  

3. Nauczyciel wskazuje miejsce na obrazie, o którym mówi uczeń i neutralnie 

parafrazuje to, co powiedział. Dzięki temu każdy może śledzić omawiane 

elementy i zapamiętywać nowe słownictwo. Daje to uczniom poczucie 

bycia docenionym  i w konsekwencji doprowadzi to tego, iż każdy będzie 

aktywnie uczestniczył w procesie dyskusji.  

                                                           
2
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4. Drugie pytanie, "Co widzisz, co sprawia, że twierdzisz,…?" - What do you 

see that makes you say…?, jest używane po tym, jak nauczyciel usłyszy       

i sparafrazuje odpowiedź ucznia. Ma to na celu kształtowanie 

umiejętności argumentowania swoich uwag w oparciu o obserwacje              

i dowody.  Jest to kluczowe dla rozwoju  krytycznego myślenia. 

5. Trzecie pytanie  „ Co jeszcze możemy tu znaleźć” -What more can you 

find?- stosowane jest niejako w celu uzupełnienia dyskusji i zachęcenia 

uczniów do dokładnego zbadania dzieła. 

6. W procesie dyskusji uczeń zaczyna uważnie słuchać innych, przekonuje 

się, że istnieje inne spojrzenie na dzieło, że można opowiedzieć zupełnie 

inną historię. Abigail Housen porównuje to do gry detektywistycznej, w 

której spontanicznie wyszukiwane są nowe dowody do czyjeś historii. 

Modelowane jest dzięki temu nowe podejście do problemu, tworzone są 

nowe ramy obserwacji i budowane zrozumienie dla innych interpretacji. 

Koncepcja VTS przypomina metodę majeutyczną Sokratesa, zakładającą 

odkrywanie wiedzy przez zadawanie pytań. Różnica polega na tym, iż 

celem VTS nie jest odnalezienie jednej prawdy, lecz zwrócenie uwagi na 

inny sposób myślenia, inne pomysły i interpretacje. 

 

 

 

Dzięki parafrazowaniu 

 nauczyciel pokazuje, że usłyszał i zrozumiał jego komentarz; 

  uczeń czuje się doceniony i staje się zmotywowany do aktywnego 

uczestnictwa; 

Dlaczego ważne jest parafrazowanie? 



 

 

 nauczyciel ma możliwość poprawy błędów językowych  w sposób bardzo 

dyskretny; 

 powstaje proces, który sprzyja budowaniu relacji nauczyciel-uczeń oraz 

uczeń-uczeń opartej na wzajemnej otwartości, życzliwości i zaufaniu.  

 

 

 

 

Koncepcja VTS zakłada pracę wg następujących kroków:  

1. Przygotowanie lekcji zaczynamy od przemyślanego wybrania dzieła sztuki. 

Dzieło powinno zawierać rzeczy znane jak i element tajemnicy.  W ten 

sposób uczniowie znajdą punkt odniesienia do własnego doświadczenia    

i równocześnie będą częścią aktywnego procesu odkrywania                       

i wydobywania znaczenia złożonych elementów. Do przykładowej lekcji 

wybrałam obraz amerykańskiego malarza i ilustratora Normana Rockwella 

Spring Tonic. Malarz sam siebie nazywał gawędziarzem, opwiadającym      

z odrobiną humoru historie z codziennego życia rodzinnego                              

i małomiasteczkowego.   

Przykład: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ilustracja


 

 

 

Fot. 1. Spring Tonic, autor: Norman Rockwell, 1936. 

Źródło: https://www.artrenewal.org/artworks/spring-tonic/norman-rockwell/3336. 

 

2. Nauczyciel wyświetla dzieło sztuki. Prosi uczniów, aby się skupili i dokładnie 

przyjrzeli obrazowi. Odbywa się to w zupełnej ciszy.  

3. Po czasie refleksji, nauczyciel rozpoczyna dyskusję, zadając pierwsze           

z trzech pytań: „Co się dzieje na tym obrazie?” Możliwa odpowiedź 

ucznia: „Ktoś jest chory i mama się nim opiekuje”. Nauczyciel parafrazuje 

wypowiedź ucznia: „Patrzysz więc na tych dwoje ludzi (pokazuje ich na 

obrazie) i myślisz, że jedna z nich nie czuje się dobrze, a druga np. jej 

mama zajmuje się nią”.  

4. Po przeredagowaniu komentarza ucznia, nauczyciel zadaje drugie 

kluczowe dla dyskusji pytanie: „Co widzisz, że twierdzisz, że ta osoba jest 

chora?”. Podczas wypowiadania pytania, nauczyciel wskazuje na obrazie 

osobę, o której jest mowa. Przykładowa odpowiedź ucznia: „Osoba ta jest 

w szlafroku i mama podaje jej syrop”. Nauczyciel: „Ponieważ osoba ta jest 

https://www.artrenewal.org/artworks/spring-tonic/norman-rockwell/3336


 

 

w szlafroku i zauważyłaś/łeś, że ta druga osoba podaje jej lekarstwo, 

uważasz, że jest chora”. Nauczyciel zadaje kolejne pytanie: „Co więcej 

możemy tu znaleźć?” Na to pytanie mogą odpowiadać już inni uczniowie. 

5. Ostatnim krokiem jest zakończenie dyskusji. Nauczyciel zamykając dyskusję 

odnosi się jedynie do zaangażowania uczniów, nie komentuje samych 

pomysłów, ponieważ metoda ta zakłada, że każde rozwiązanie jest dobre. 

Może też poprosić uczniów o refleksję nad tym, czego się nauczyli 

podczas dyskusji nad obrazem. Nauczyciel: „Dziękuję za wasze dzisiejsze 

zaangażowanie. Jak myślicie, czego się nauczyliście podczas dyskusji 

nad obrazem?”. 

 

 

Pracując z wykorzystaniem VTS na języku obcym  

 tworzymy warunki do mówienia i słuchania, do rozwijania słownictwa, 

ćwiczenia różnych funkcji językowych i konstrukcji gramatycznych.  

 pokazujemy uczniowi, że język jest narzędziem,, które służy przede 

wszystkim komunikacji.  

Cała koncepcja polega na tym, by uczyć elastyczności umysłu, tak by ludzie 

nie poprzestali na pierwszym pomyśle, i otwiera możliwość przekonania ich, że 

"jeśli słucham innych ludzi, to mogę się czegoś nauczyć, a to, czego się uczę, 

może mnie w rzeczywistości wzbogacić. 

Praca z dziełem sztuki i zastosowanie koncepcji VTS może być punktem wyjścia 

do innych działań, stanowić ich trzon lub podsumowywać je. 

VST możemy wykorzystać również do rozwijania umiejętności pisania. Zadanie 

takie można zaproponować do omówionego już wcześniej obrazu. W ten 

Podsumowanie: 



 

 

sposób poznane słownictwo lub konstrukcje gramatyczne będą mogły zostać 

poćwiczone. 

 

 

 

 

 



 

 

Bibliografia: 

 Arnheim R.: Art and visual perception. Berkeley: University of California 

Press, 1974. 

 Arnheim R.: Myślenie wzrokowe. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz 

terytoria, 2013. 

 Arnheim R.: Toward a Psychology of Art Berkeley and Los Angeles. 

Berkeley: University of California Press, 1972. 

 Dewey J.: Demokracja i wychowanie. Tłum. Doroszowa Z. Wrocław: 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. 

 Einstein A.: Jak wyobrażam sobie świat. Tłum. Lanczewski T. Kraków: 

Copernicus Center Press Sp. z.o.o., 2017. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 roku w 

sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum 

ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 

2018 r., poz. 467). 

 Wojnar I.: Estetyka i wychowanie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, 1970. 

 Wygotski L.: Myślenie i mowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, 1989. 

 Yenawine P.: Visual Thinking Strategies: Using Art to Deepen Learning 

Across School Disciplines. Cambridge: Harvard Educational Publishing 

Group, 2013. 

 Yenawine P.: Visual Thinking Strategies for Preschool. Cambridge: Harvard 

Education Press, 2018. 

http://www.vtshome.org/about-vts/staff-board
http://www.vtshome.org/about-vts/staff-board


 

 

 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w 

sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 

(2006/962/WE). 

 

Netografia: 

 http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_Definition

sBFK.pdf (dostęp: 4 VI 2020). 

 http://www.integrale-kunstpaedagogik.de/assets/ikp_ikp_v1_housen-

aesthentw_2015.pdf (dostęp: 4 VI 2020). 

 http://www.wholechildeducation.org/blog/teaching-to-the-new-tests-the-

benefits-of-discussion (dostęp: 4 VI 2020). 

 https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-

polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20202021 (dostęp: 4 VI 2020). 

 https://www.nytimes.com/column/learning-whats-going-on-in-this-picture 

(dostęp: 15 VI 2020). 

 https://vtshome.org/ (dostęp: 16 VI 2020). 

 https://vtshome.org/wp-content/uploads/2016/08/17why-do-we-teach-

art-in-the-schools_NAEANews_April08.pdf (dostęp: 5 VI 2020). 

 https://vtshome.org/wp-content/uploads/2016/08/Eye-of-the-

Beholder.pdf (dostęp: 4 VI 2020). 

 

 

 

 

http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_DefinitionsBFK.pdf
http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_DefinitionsBFK.pdf
http://www.integrale-kunstpaedagogik.de/assets/ikp_ikp_v1_housen-aesthentw_2015.pdf
http://www.integrale-kunstpaedagogik.de/assets/ikp_ikp_v1_housen-aesthentw_2015.pdf
http://www.wholechildeducation.org/blog/teaching-to-the-new-tests-the-benefits-of-discussion
http://www.wholechildeducation.org/blog/teaching-to-the-new-tests-the-benefits-of-discussion
https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20202021
https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20202021
https://www.nytimes.com/column/learning-whats-going-on-in-this-picture
https://vtshome.org/
https://vtshome.org/wp-content/uploads/2016/08/17why-do-we-teach-art-in-the-schools_NAEANews_April08.pdf
https://vtshome.org/wp-content/uploads/2016/08/17why-do-we-teach-art-in-the-schools_NAEANews_April08.pdf
https://vtshome.org/wp-content/uploads/2016/08/Eye-of-the-Beholder.pdf
https://vtshome.org/wp-content/uploads/2016/08/Eye-of-the-Beholder.pdf


 

 

 

VTS 

Visual Thinking Strategies 

Strategia myślenia wizualnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała:  

Anna Chabińska-Węgrecka 

doradca metodyczny z języka niemieckiego  

CC BY  


