
Strategia Myślenia Wizualnego (VTS) jako metoda pracy z dziełem sztuki 

służąca kształceniu kompetencji przyszłości 

 

Abstract 

Niniejszy artykuł jest refleksją nad rolą sztuki we współczesnym nauczaniu. Ma on na celu 

pokazanie, że nauka poprzez odkrywanie dzieła sztuki, dociekanie, refleksję nad nim   

i współpracę z innymi  daje możliwość kształcenia kompetencji przyszłości. Artykuł ten jest 

także próbą odpowiedzi na pytanie, jak pracować  z dziełem sztuki i rozwijać w ten sposób 

kompetencje XXI wieku.  Omówiona zostanie metoda nazwana przez jej autorów strategia 

myślenia wizualnego (Visual Thinking Strategies). Zaprezentowane zostaną jej teoretyczne 

podstawy, koncepcja i edukacyjne walory, takie jak  rozwój kreatywności, krytycznego 

myślenia, kompetencji społecznych oraz umiejętności językowych. 

Słowa klucze: sztuka, Strategia Myślenia Wizualnego, kreatywność, myślenie krytyczne, 

kompetencje przyszłości 

 

Visual Thinking Strategy as a method of dealing with a work of art serving 

the competence of the future 

 

Abstract 

This article is a reflection on the role of art in contemporary teaching. It aims to show that 

learning by discovering a work of art, exploring, reflecting on it  and cooperation with others 

provides an opportunity to shape the competences of the future. The article is also an attempt 

to answer the question of how to deal with a work of art and thus develop the competences of 

the 21st century.  It will present its theoretical basis, concept and educational values, such as 

the development of creativity, critical thinking, social competences and language skills. 

Key words: art, Visual Thinking Strategies, creativity, critical thinking, future skills 

 



Wprowadzenie 

Amerykańska organizacja pozarządowa Partnerstwo na rzecz umiejętności XXI wieku 

(Partnership for 21st Century Learning, P21), zrzeszająca przedstawicieli biznesu, liderów w 

dziedzinie edukacji i oświaty oraz przedstawicieli rządu USA, wskazała cztery filary edukacji 

przyszłości. Należą do nich współpraca, kreatywność, krytyczne myślenie i komunikacja. 

Zdaniem autorów są to kompetencje, w które muszą zostać wyposażeni uczniowie, aby mogli 

odnaleźć się w szybko zmieniającym się środowisku pracy.
1
 Wskazywał na to już Albert 

Einstein. W jego książce „Jak wyobrażam sobie świat” czytamy: „szkoła zawsze powinna 

mieć na celu to, aby młody człowiek opuścił jej mury jako harmonijna osobowość, a nie 

specjalista. (…) Rozwijanie ogólnej zdolności do niezależnego myślenia i wnioskowania 

powinno mieć zawsze pierwszeństwo nad zdobywaniem specjalistycznej wiedzy.”
2
 Ideę 

kształcenia umiejętności krytycznego myślenia i naukę przez doświadczenie popularyzował 

również John Dewey, amerykański filozof edukacji.  Uważał, że nauczanie nie może odbywać 

się poprzez „zdobywanie teoretycznej wiedzy”  , a ucznia nie należy traktować, jak „biernego 

widza.
3
 Przekonywał, że myślenie powinno być celem kształcenia: „uczyć się na podstawie 

doświadczenia, to świadomie wiązać łańcuchem przyczynowo-skutkowym nasze akty, 

dokonywane na przedmiotach z przykrymi lub przyjemnymi doznaniami, które te przedmioty 

w nas powodują.”
4
 

Jak zatem stworzyć środowisko edukacyjne, które da podstawę zdobywania 

kompetencji pozwalających na funkcjonowanie poza szkołą? W jaki sposób uczyć dzieci  i 

młodzież wyciągania wniosków, jak kształcić umiejętność komunikacji, współpracy, 

słuchania innych i akceptacji odmiennych poglądów.  Zadanie takie spełnić może sztuka.  
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„Sztuka i człowiek, to dwa pojęcia nierozłączne”
5
 – podkreśla Rene Huygne, 

 francuski krytyk i teoretyk sztuki. Z całą pewnością można stwierdzić, że sztuka ma istotne 

znaczenie w życiu człowieka. Możliwości oddziaływania sztuki na rozwój człowieka były i są 

przedmiotem badań wielu pedagogów, filozofów, psychologów czy dydaktyków. Sztuka 

otwiera na świat, rozszerza granice poznania, pozwala na poznanie samego siebie i 

zdobywanie wiedzy językowej, socjologicznej i  kulturowej. Podobnie uważa Irena Wojnar, 

polski pedagog i profesor nauk humanistycznych,  która  podkreśla, że ”rola sztuki w procesie 

kształtowania człowieka  jest ogromna, ponieważ sztuka nie ogranicza się wyłącznie do 

oddziaływania na wrażliwość estetyczną, ale wywiera wpływ na wszystkie dziedziny 

ludzkiego życia: na postawę moralną, życie umysłowe, uczucia.”
 6

 

Sztuka może więc wspierać proces edukacji również w aspekcie wychowawczym. 

Daje możliwość stworzenia dzieciom i młodzieży przestrzeni sprzyjającej rozwojowi  

kompetencji obywatelskich, społecznych, kreatywności i krytycznego myślenia.  

Zaproponowana w tym artykule metoda o nazwie strategia myślenia wizualnego – 

Visual Thinking Strategies (VTS) pozwoli  na pogłębianie kontaktu człowieka ze sztuką, 

uczenie się  przez doświadczenie, kształtowanie kompetencji przyszłości i zdobywanie 

wiedzy. 

Co to jest VST? 

VTS stworzona została pod koniec lat 80 przez psycholog poznawczą Abigail Housen 

i pedagoga muzealnego Philipa Yenawine'a. Podstawę teoretyczną metody stanowiły 

wieloletnie badania Abigail Housen nad teorią rozwoju estetycznego. Inspiracją do badań 

Housen było  główne założenie  wybitnego rosyjskiego psychologa Lwa Wygotskiego, 

wskazujące na wzajemne powiązanie myśli i mowy.
7
 Dlatego też elementem kluczowym VTS 

jest proces dyskusji. Badania Housen wykazały, że widzowie rozumieją dzieła sztuki w 

przewidywalnych wzorcach, które można rozumieć jako wzorce myślowe. Autorka  nazwała 

je Etapami Rozwoju Estetycznego (Stages of Aesthetic Development). Odbiorców 
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zdefiniowała w sposób następujący: accountive, constructive, classifying, interpretive und re-

creative.
8
  

Odbiorcy początkujący wykorzystując swoje zmysły, wspomnienia i osobiste 

skojarzenia, dokonują konkretnych obserwacji na temat dzieła sztuki (koło będzie np. piłką). 

Obserwacje te wplecione są w opowieść, dlatego autorka nazywa ich gawędziarzami 

(Storytellers). Tutaj osądy opierają się na tym, co jest znane i co jest lubiane. Emocje 

koloryzują komentarze widzów. 

Odbiorcy etapu II tworzą punkt odniesienia do dzieł sztuki, używając najbardziej 

logicznych i dostępnych narzędzi: własnego postrzegania, wiedzy o świecie przyrody oraz o 

wartościach. Ich poczucie tego, co jest realistyczne, staje się  standardem stosowanym do 

określania wartości dzieła. W etapie drugim pojawia się zainteresowanie intencją artysty. 

W III etapie widzowie przyjmują analityczną i krytyczną postawę historyka sztuki. 

Chcą zidentyfikować dzieło pod względem miejsca, szkoły, stylu, czasu i pochodzenia. 

Niejako dekodują pracę, wykorzystując swoją wiedzę, którą są gotowi poszerzać. Dzieło 

sztuki oglądane jest z wielu perspektyw. 

Widzowie etapu IV szukają osobistego spotkania z dziełem sztuki. Analizując dzieło, 

doceniają subtelność linii, kształtu i koloru. Teraz umiejętności krytyczne są wykorzystywane 

w służbie uczuć i intuicji, ponieważ odbiorcy ci pozwalają, by u podstaw znaczenia dzieła 

pojawiało się to, co ono symbolizuje. Każde nowe spotkanie z dziełem sztuki daje szansę na 

nowe porównania, spostrzeżenia i doświadczenia.  

Odbiorcy ostatniego, V etapu mają za sobą długą historię oglądania i refleksji nad 

dziełami sztuki. Łączą osobistą kontemplację z prawdami uniwersalnymi. Świadomie 

odsuwają wszelkie wątpliwości. Obraz jest dla nich, jak stary przyjaciel., którego dobrze 

znają, ale który mimo to jest dla nich w dalszym ciągu pełen niespodzianek.
9
 

Badania Housen dowiodły, że większość odbiorców to widzowie początkujący, 

będący na etapie I lub II. Housen podkreśla, że dojrzałość estetyczna nie ma nic wspólnego  
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z wiekiem lub wykształceniem odbiorcy dzieła sztuki. Każde przemyślane spotkanie  

z dziełem, niezależnie od etapu, przyczynia się do rozwijania  kreatywności 

i krytycznego myślenia. Housen doszła do wniosku, że rozwój estetyczny najskuteczniej 

stymulowany jest poprzez pytania. W procesie tym istotne są starannie dobrane dzieło sztuki  

i samodzielne odkrywanie. 

W odpowiedzi na te wnioski Abigail Housen i Philip Yenawine  skonstruowali 

strategię trzech pytań, która zaadresowana jest do widzów etapu I i której celem jest 

poprowadzenie ich do etapu II i III.  Nazwa Visual Thinking Strategies zaczerpnięta została 

od Rudolpha Arnheima, niemieckiego psychologa i teoretyka sztuki. W swoich pracach 

zwracał on uwagę na związek percepcji wzrokowej z myślami. Jest on autorem terminu 

„myślenie wizualne”.
10

 Według niego identyfikowanie tego, co widzimy, jest aktem poznania. 

Myślimy już w momencie, gdy próbujemy rozstrzygnąć, co widzimy. W swojej  książce 

„Visual Thinking Strategies: Using Art to Deepen Learning Across School Disciplines”  

Philip Yenawine definiuje VTS jako wykorzystanie sztuki do nauczania "umiejętności 

postrzegania, myślenia i komunikacji.”
11

 

VTS kładzie nacisk na proces poznawczy 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 metodą dzieci i młodzież przełamują bariery językowe i 

poszerzają słownictwo. 

Jaka jest rola nauczyciela w VTS? 

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 uczeń. Parafrazuje ich wypowiedzi, 
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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”.
12 

 

Dlaczego ważne jest parafrazowanie wypowiedzi uczniów? 

Parafrazując wypowiedź ucznia, nauczyciel pokazuje, że usłyszał i zrozumiał jego 

komentarz. Parafrazować to tak, jakby powiedzieć: „”Słyszę, co mówisz i rozumiem to na 

tyle wystarczająco, że mogę wyrazić to własnymi słowami.” 
13

 Uczeń czuje się doceniony i 

staje się zmotywowany do aktywnego uczestnictwa. Ponadto nauczyciel ma możliwość 

poprawy błędów językowych w sposób bardzo dyskretny. Pomaga to uczniowi poszerzyć 

słownictwo i poprawić umiejętności językowe. Poświęcając czas na refleksję nad tym, co 

uczeń powiedział, uczymy słuchania innych. Proces taki sprzyja budowaniu relacji 

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

Jak należy pracować z wykorzystaniem VTS? 

Dyskusja jest inicjowana po tym, jak uczeń w ciszy i skupieniu przyjrzy się obrazowi. 

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 

uczeń nie wymienia rzeczy, które widzi na obrazie, lecz poszukuje znaczenia, tego, co widzi. 

Opowiada historię. 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. Opowieść każdego ucznia jest wartościowa, ponieważ w 

sztuce nie ma jednej interpretacji. Daje to uczniowi poczucie bycia docenionym i w 

konsekwencji doprowadzi to tego, iż każdy będzie aktywnie uczestniczył w procesie dyskusji.  

Drugie pytanie, "Co widzisz, co sprawia, że twierdzisz,…?" - What do you see that 

makes you say…?, jest zadawane, gdy nauczyciel usłyszy i sparafrazuje odpowiedź ucznia. 
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Pytanie to zachęca do ponownego spojrzenia na obraz, do przyjrzenia się mu bliżej i 

spekulowania. Ma to na celu kształtowanie umiejętności argumentowania swoich interpretacji 

w oparciu o obserwacje  i dowody.  Jest to kluczowe dla rozwoju  krytycznego myślenia. 

Trzecie pytanie  „ Co jeszcze możemy tu znaleźć?” -What more can you find?- 

stosowane jest w celu uzupełnienia dyskusji i zachęcenia uczniów do dokładnego zbadania 

dzieła. 

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.
14

 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. 

 

Jak to wygląda w praktyce ? 

Aby ułatwić i zobrazować sposób pracy z wykorzystaniem omawianej metody, 

przedstawione zostaną  w tej części artykułu kroki prowadzenia zajęć wg koncepcji VTS.   

Metoda 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 znajdą się w 

środku aktywnego procesu odkrywania i wydobywania znaczenia złożonych 

elementów. Do przykładowej lekcji wybrany został 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.   
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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.  

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


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 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? 

 

Podsumowanie: 

VTS jest metodą uniwersalną, która świetnie sprawdzi się na każdym przedmiocie. 

Pracując z wykorzystaniem VTS, tworzymy warunki do mówienia i słuchania, do rozwijania 

słownictwa, ćwiczenia różnych funkcji językowych i konstrukcji gramatycznych. VTS służy 

rozwojowi kompetencji społecznych. Uczniowie uczą się efektywnej komunikacji, uczą się 

słuchać i szanować inny punkt widzenia i rozumieć siebie nawzajem. Strategia myślenia 

wizualnego wspiera uczniów w procesie rozwijania inteligencji emocjonalnej, budowania 

pewności siebie oraz samoświadomości.  Metoda ta wymiernie zwiększa umiejętności 

obserwacji, rozumowania dowodowego i zdolności spekulacyjne, oraz zdolność do 

znajdowania wielu rozwiązań złożonych problemów. 



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 piania. Zadanie takie można zaproponować do omówionego już 

wcześniej obrazu. W ten sposób poznane słownictwo lub konstrukcje gramatyczne będą 

mogły zostać zastosowane w praktyce. Uniwersalność tej metody polega również na tym, iż 

można z nią pracować na każdym przedmiocie i z jej pomocą tworzyć kulturę myślenia. 

Idea VTS doskonale wpisuje się w ustalone przez MEN kierunki realizacji polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 oraz kompetencje kluczowe, których 

kształcenie wspiera Komisja Europejska. Znalazły się wśród nich rozwijanie samodzielności, 

innowacyjności i kreatywności uczniów, kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia,  

wychowanie do wartości oraz kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

Koncepcja VTS pozwala na osiągnięcie sformułowanych w podstawie programowej celów. 

Są wśród nich między innymi:
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 rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej  

z różnych dyscyplin; 

 doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: pisanie twórcze, 

uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, 

posługiwanie się przykładami; 

 łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami 

wyobrażeniowo- -twórczymi;  

 rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;  

 rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej 

rozumienie;  

 rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata  

i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. 
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 `Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 467); 



Cała koncepcja VTS polega na tym, by uczyć elastyczności umysłu, tak by uczniowie nie  

poprzestali na pierwszym pomyśle, i pozwala dojść do przekonania,  że jeśli słucham innych 

ludzi, to mogę się czegoś nauczyć, a to, czego się uczę, może mnie wzbogacić.  
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