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ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE 

Po wykonaniu zadań IO2 nadszedł czas na przygotowanie materiału dydaktycznego do wykorzystania 

w szkoleniu studentów szkół wyższych. Aby ułatwić planowanie materiału, przygotowano poniższy 

dokument zawierający interesujące informacje w celu wyboru i wykorzystania różnych strategii, które 

mogą posłużyć w rozwoju ich kompetencji. 

1. Formy nauczania 

Istnieją różne sposoby organizowania i przeprowadzania procesu dydaktyczno-naukowego. Nie jest 

tym samym dla nauczyciela zaproponowanie jako środka zdobywania wiedzy rozwiązania sprawy 

praktycznej, jak ma to miejsce w trakcie debaty. Każdy przypadek ma inny cel i wymaga innego 

scenariusza. Konieczne jest znalezienie równowagi między różnorodnością form a planowaniem 

nauczania. 

Poniżej opisano kilka form procesu dydaktyczno-naukowego. 

Zajęcia teoretyczne 
Nauczyciel treści przedmiotu studiów rozumie ją jako organizacyjną formę nauczania, w której 

zastosowaną strategią dydaktyczną jest głównie ekspozycja słowna. Jest to jednokierunkowa forma 

nauczania. Najczęstszymi celami zajęć teoretycznych są: 

- Odsłonienie podstawowe treści związane z przedmiotem badania. 

- Wyjaśnienie zależności między zjawiskami w celu ułatwienia ich zrozumienia i zastosowania.  

- Demonstracja hipotez i twierdzeń. 

- Prezentacja doświadczeń ilustrujących praktyczne zastosowanie treści. 

Najczęściej stosowaną metodologią nauczania zajęć teoretycznych jest metoda ekspozycji, w której 

nauczyciel eksponuje treść przedmiotu poprzez prezentację lub wyjaśnienie. Czasami może to być 

student lub osoba zewnętrzna, która dokonuje ekspozycji treści. 

W celu rozwoju tych zajęć, oprócz używania języka ustnego, można wykorzystać inne zasoby lub 

środki dydaktyczne, aby ułatwić studentom udział, odbiór oraz zrozumienie wiedzy, nad którą 

pracują. Istnieje również możliwość korzystania z udogodnień oferowanych przez ICT.  

Rozwój zajęć teoretycznych oznacza zarządzanie procesem komunikacji, który jest realizowany 

w określonym celu i kontekście zajęć. Zadaniem nauczyciela jest rozmowa ze studentami. Aby 

zorganizować zajęcia, należy wziąć pod uwagę: 

- Intencje, które mają być osiągnięte wraz z rozwojem zajęć. 

- Co chcemy przekazać studentom. 

- Zapis informacji od uczniów. 

- Odpowiedzi generowane u uczniów po otrzymaniu informacji. 

- Ewaluacje nauczania i działalności dydaktycznej.  
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Seminaria i warsztaty 
Są one rozumiane jako przestrzeń, w której konkretny przedmiot wiedzy jest budowany dogłębnie 

podczas jego rozwoju oraz osobistą wymianę między uczestnikami. Jej organizacja będzie zależała od 

celów i warunków, w jakich będzie rozwijana. Główne cechy to interaktywność, wymiana 

doświadczeń, krytyka, dialog i dyskusja. 

Istnieją różnice między seminariami a warsztatami. Seminaria oferują więcej możliwości debaty, 

refleksji, wymiany i dyskusji na określony temat, którego prezentacje i wnioski mogą być 

nieprzewidywalne, w zależności od zaangażowania uczestników. Warsztaty są metodologią 

partycypacyjną, która koncentruje się na nabywaniu umiejętności w konkretnym aspekcie z pomocą 

nauczyciela. Aspektem, który łączy te dwie techniki jest aktywny udział studenta i jego organizacji 

w grupach.  

Ogólna struktura tego typu działalności składałaby się z następujących faz: 

- Połączenie z uczestnikami poprzez dane, pomysły... które przyciągają ich uwagę 

i zainteresowanie. 

- Pogłębienie treści do omówienia. 

- Włączenie nowej wiedzy z konsekwencjami lub rzeczywistości z inną wizją. 

Istotnym jest, aby wiedzieć jak połączyć umiejętności studentów w różnych fazach ich rozwoju i jak je 

przekształcić w cenną wiedzę. Działanie dydaktyczne musi być otwarte na interakcje studentów.  

Konieczne jest również rozważenie przy organizacji sesji rozkładu pomieszczenia i przygotowanie go 

do zadania.  

Rolą nauczyciela w tych seminariach jest nadzorowanie moderowania i rozwijania działań związanych 

z umiejętnością zadawania pytań, zarządzaniem grupami, łączeniem wiedzy teoretycznej i 

praktycznej oraz wnoszeniem wkładu do wiedzy poprzez argumentację pomysłów z krytyczną wizją.  

Z drugiej strony rola studenta jest bardziej aktywna. Oprócz wymaganych działań musi on aktywnie 

uczestniczyć w debatach i dyskusjach, które się pojawiają. Oczekuje się, że dzięki tym ćwiczeniom 
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studenci zdobędą określone kompetencje w oparciu o wiedzę, umiejętności, postawy i wartości. W 

celu późniejszej ewaluacji konieczne jest ustalenie wskaźników służących do informowania o stopniu 

osiągnięciatych kompetencji.

 

Zajęcia praktyczne 
Na zajęciach praktycznych rozwijane są działania mające na celu zastosowanie wiedzy w konkretnych 

sytuacjach oraz nabycie podstawowych umiejętności i procedur związanych z danym tematem. Mogą 

być organizowane w obrębie pomieszczeń dydaktycznych (sal lekcyjnych lub laboratoriów) lub poza 

nimi (praktyki terenowe lub wizyty). Zajęcia te są zazwyczaj organizowane w małych zespołach, pod 

nadzorem wydziału, które pracują nad treściami nauczanego przedmiotu.  

Na tego typu zajęciach wiodąca rola jest dzielona między nauczyciela a studenta, ponieważ stopień 

zaangażowania nauczyciela może być różny. W zależności od zastosowanej metodyki nauczania 

(rozwiązywanie problemów, studia przypadków...) nauczyciel i student będą musieli przyjąć inne role.  

Do ich przygotowania niezbędny jest dobór i zaprojektowanie procesów, które mają być realizowane 

przez studentów (problemy lub ćwiczenia). Nauczyciel jest osobą, która wyjaśni lub zademonstruje 

kolejne działania, które mają być przeprowadzone przez uczniów i oceni rozwój zadań. Ewaluacja tej 

aktywności będzie zależeć od zastosowanej metodologii. W wielu przypadkach wymagane jest 

zapoznanie się z pracą lub raportami przedstawianymi przez studentów.  

 

Mentoring 
Korepetycje rozumiane są jako organizacyjna forma nauczania, w której między nauczycielem a co 

najmniej jednym studentem ustalana jest spersonalizowana relacja pomocy w procesie kształcenia. 

Polega na okresowym spotkaniu ze studentem. Pozwala zindywidualizować proces formacyjny. 
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Zadaniem nauczyciela jest rozwijanie umiejętności studenta poprzez spersonalizowane poradnictwo, 

z \ uwzględnieniem cech i potrzeb studenta. Korepetycje mają na celu poradzenie sobie z rozwojem 

studiów, pomagając przezwyciężyć trudności w nauce poprzez rekomendowanie niezbędnych lektur, 

doświadczeń i prac. Student decyduje o temacie i sytuacjach, nad którymi ma pracować. Zaletą 

rozwoju ICT jest możliwość oferowania tego zasobu online. Korepetycje powinny być zajęciami 

zaplanowanymi, o określonej treści i oferowanymi studentowi w celu osiągnięcia jego rozwoju 

akademickiego.  

 

Praca zespołowa 
Jest to inny partycypacyjny sposób pracy nad treściami, które zostały opracowane na zajęciach. 

Poprzez pracę w grupach studenci mogą rozwiązywać problemy praktyczne, stosować wiedzę 

teoretyczną i otrzymywać wskazówki od nauczyciela. Praca zespołowa jest rozumiana jako metoda, 

która pozwala studentom na tworzenie grup w celu wykonania lub omówienia konkretnej pracy, aby 

znaleźć rozwiązanie problemu oraz zakończyć z pewnymi alternatywami, które są zawarte, czasami, 

w raporcie.  

Grupy składają się zwykle z 4 lub 5 osób. Nauczyciel ogranicza się do odpowiadania na pytania 

i kierowania opracowaniem pracy. Korzystanie z tej metody pozwala studentom: 

- Aktywnie uczestniczyć 

- Nauczyć się pracować w zespole 

- Rozwijać krytyczne myślenie 

- Rozwijać umiejętności mówienia i pisania 

Zasadnicze element pracy zespołowej: 

- Pozytywna współzależność: każdy członek musi dzielić więź ze swoimi kolegami z zespołu. 

- Odpowiedzialność indywidualna: każdy student jest odpowiedzialny za naukę reszty kolegów 

z klasy. 

- Interakcja twarzą w twarz: ciągłe interakcje między członkami zespołu. 

- Umiejętności grupowe: uczeń nabywa, rozwija i wykorzystuje umiejętności pracy grupowej. 

- Ewaluacja wyników i procesu: grupa musi rozwijać działania refleksji i ewolucji pracy 

zespołowej..  

Etapy pracy zespołowej: 

- Definicja problemu 

- Prezentacja i wybór wszystkich pomysłów wniesionych przez członków grupy. 

- Realizacja zadań wymaganych przez działanie: wyszukiwanie informacji lub zasobów, danych, 

uzyskiwanie wyników i przygotowanie raportu końcowego. 
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- Prezentacja raportu i wyciągnięcie wniosków 

 

Praca samodzielna studentów 
Student jest odpowiedzialny za organizację swojej pracy i zdobywanie kompetencji we własnym 

tempie. Sam odpowiada i kontroluje swój proces uczenia się. Nowe systemy korepetycji, poczty 

elektronicznej, forów itp. stanowią nowy scenariusz, który poprawia samodzielną naukę. Konieczne 

jest, aby nauczyć studentów, jak uczyć się i działać, biorąc pod uwagę cele, które chcą osiągnąć. 

Rolą nauczyciela jest upewnić się, że studenci są na tyle samodzielni, aby być w stanie poradzić sobie 

z różnymi sytuacjami, które występują w danym kontekście i wygenerować własną pracę jako 

niezależni specjaliści. Nauczyciel jest tym, który zaprojektuje plan nauki biorąc pod uwagę studenta, 

będzie mu towarzyszył w procesie i ewaluacji. Student musi znać swoje potrzeby szkoleniowe, ustalać 

cele do osiągnięcia, inicjować i opracowywać plan nauki, strategie i portfolio edukacyjne, w którym 

będzie zapisywał własne postępy. 

W celu organizacji samodzielnej pracy nauczyciel musi zapewnić studentom wszystkie niezbędne 

zasoby do promowania samodzielnej nauki. Podczas ewaluacji należy wziąć pod uwagę opanowanie 

treści, stopień nauki oraz wykorzystanie kompetencji i strategii uczenia się.  

 

2. Metody nauczania 

Przy opracowywaniu procesu dydaktyczno-naukowego konieczne jest nie tylko wybranie formy 

nauczania, ale także podjęcie decyzji o metodach, które nauczyciel będzie stosował do jej realizacji, 

ponieważ ta sama forma nauczania może wiązać się z kilkoma metodami. Przez metodę rozumiemy 

sposób, w jaki nauczyciel prowadzi swoją działalność dydaktyczną. 

Poniżej wyszczególnione zostały różne metody, które mogą być stosowane na zajęciach 

z uwzględnieniem kompetencji, które mają być rozwijane u studentów. 
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Metoda ekspozycji lub kurs mistrzowski 
Jest ona znana jako prezentacja ustrukturyzowanego podmiotu w celu dostarczania informacji 

zorganizowanych według określonych kryteriów. Nauczyciel treści przedmiotu koncentruje ją na 

ekspozycji słownej. Nauczyciel jest osobą, która opanowała przedmiot i posiada umiejętności 

przekazywania tych informacji studentom. Aby osiągnąć zakładane cele, należy je zorganizować. 

W pierwszej części ekspozycji, nauczyciel musi być w stanie przykuć uwagę ze względu na znaczenie 

przedmiotu. Rozwój powinien odbywać się w sposób ustrukturyzowany, aby umożliwić obserwację 

spójności treści i opracowanie mapy koncepcyjnej. W końcowej fazie zamknięcie powinno ułatwić 

opracowanie podsumowania wszystkich informacji i przyswojenia nowej wiedzy wraz z nabytą. 

Skuteczność tej metodologii zależy od tego, w jaki sposób nauczyciel przekazuje informacje 

studentom.  

Kompetencje 

Wiedza 

Ogólna dla nauki 

Przetwarzanie 
dostarczonych 
informacji: wybór 
i organizacja danych, 
zapis i pamięć, itp... 

Akademicka powiązana 
z przedmiotem 

Nabycie, zrozumienie 
i usystematyzowanie 
określonej wiedzy 
związanej z danym 
tematem. 

Powiązana z życiem 
zawodowym 
 

Zastosowanie 
i wykorzystanie wiedzy 
do rozwiązywania 
problemów 
zawodowych. 

Umiejętności 
i zdolności 

Intelektualne 
Pozyskiwanie strategii 
refleksji, syntezy 
i ewaluacji. 

Komunikacja 

-Komunikowanie 
pomysłów 
i opracowywanie 
wniosków. 
-Relacja 
z nauczycielem/ 
mówcą. 

Interpersonalne 

-Nauka słuchania 
-Omówienie z innymi 
przedstawionych 
pomysłów 

Osobista organizacja/ 
zarządzanie 

Nabycie strategii 
planowania, 
organizacji, zarządzania 
czasem i zasobami do 
nauki. 

Postawy i wartości Rozwój zawodowy 

Rozwijanie 
umiejętności 
związanych z nauką 
przez całe życie. 
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Osobiste 
zaangażowanie 

-Rozwijanie motywacji, 
uwagi i wysiłku na 
rzecz nauki. 
-Rozwijanie 
samodzielności 

 

Procesy poznawcze, które 
należy wypracować u 
studentów i strategie 

nauczania 

Procesy poznawcze, które 
należy aktywować u studenta 

Strategie nauczania 

Postrzeganie i motywacja do 
nauki 

-Dobre wprowadzenie 
-Zarys tematu 
-Zainteresowanie tematem 
-Entuzjazm dla tematu 
-Kontekstualizacja treści 
-Używanie zasobów dla 
przyciągnięcia uwagi 

Odpowiednie pozyskiwanie 
i przetwarzanie dostarczonych 
informacji 

-Wybór treści do nauczania 
-Strukturyzacja treści 
-Jasna ekspozycja 
-Pauzy 
-Notatki 
-Podkreślenie koncepcji 
i podsumowania 

Rozwój samodzielnego 
myślenia studenta 

-Propozycja pytań, problemów 
lub hipotez 
-Pobudzanie osobistego 
rozumowania 
-Sugerowane działań 
-Ułatwianie tworzenia 
schematów 
-Promowanie udziału 
-Odnoszenie się do wiedzy 
i zastosowań 

 

Planowanie i 
opracowanie 

lekcji: zadania do 
wykonania przez 

nauczyciela i 
studentów 

Czas Zadania nauczyciela Zadania studentów 

Przed zajęciami 

- Wybór celów i treści. 
- Przygotowanie 
prezentacji. 
- Wybór strategii. 
- Plan działań. 

- Przegląd wiedzy. 
- Wykonanie poprzednich 
aktywności. 
- Przygotowanie materiałów 
klasowych. 

W trakcie zajęć 

- Przekaz informacji. 
- Jasne wyjaśnienie 
zawartości. 
- Zachowanie uwagi. 
-Przeprowadzenie 
aktywności. 
-Ułatwienie 
udziału/efektywne 
wykorzystanie pytań. 

- Słuchanie i robienie 
notatek. 
- Zestawianie informacji. 
- Generowanie własnych 
pomysłów. 
- Prowadzenie aktywności. 

Po zajęciach - Zasilenie nauki poprzez - Wykonywanie czynności. 
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instruktaże. 
- Ewaluacja nauczania. 
- Ewaluacja lekcji. 
- Propozycja ulepszeń. 

- Uzupełnienie informacji. 
- Organizowanie 
i integrowanie wiedzy. 
- Samokształcenie 

 

Procedury 
ewaluacji 

Obiekt podlegający ewaluacji Czas Procedura 

Ewaluacja 
studentów 

Otrzymanego 
nauczania 

Krótkoterminowa - egzaminy ustne. 
- egzaminy z krótkimi 
odpowiedziami. 
- Obiektywne pytania. 

Długoterminowa -egzaminy obiektywny. 
- egzaminy z krótkimi 
odpowiedziami. 
- egzaminy wykonawcze 

Wykonanych 
aktywności 
i zadań 

Krótko- 
i średnioterminowa 

- Lista kontrolna i skale. 
- Przeplatane pytania podczas 
opracowywania lekcji. - 
Techniki samooceny. 
- Raporty przeprowadzonych 
aktywności. 

Ewaluacja zadań 
wykonywanych przez 
nauczyciela. 

Krótkoterminowe: 
Opracowanie 
wystawy 

- Obserwacje w klasie. 
- Reakcje studentów. 
- Skaleocen. 

Średnioterminowe: 
Ocena praktyki 
dydaktycznej 

- Ocena przez rówieśników. 
- Nadzór mentora. 
- Samoocena. 
- Ankiety studentów. 
- Portfolio 

 

 

Studium przypadku 
Studium przypadku składa się z intensywnej i kompletnej analizy rzeczywistego problemu lub 

zdarzenia, aby się o nim dowiedzieć, zinterpretować go, rozwiązać, wygenerować hipotezy, dane 

kontrastu, przemyśleć, uzupełnić wiedzę, zdiagnozować go, a czasami poćwiczyć w możliwych 

procedurach rozwiązań alternatywnych. 

Proces składa się z przedstawienia przypadku, opracowanego przez nauczyciela w następujących 

etapach: 
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- Prezentacja i zapoznanie się z tematem: wraz z nauczycielem przeprowadzana jest wstępna 

analiza grupowa w celu interpretacji i wyjaśnienia różnych punktów widzenia. 

- Analiza przypadku: identyfikacja problemu, wykrywanie mocnych i słabych stron, podejście 

do odpowiedzi i podejmowanych decyzji. 

- Przygotowanie wniosków i wyników: w sposób oparty na współpracy rozważane są wszystkie 

alternatywy, aby zaproponować rozwiązanie. 

Proces wyboru przypadku jest ważny, ponieważ musi być powiązany z celami i tematami studiów, 

nad którymi pracujemy w danym momencie. Wyróżnia się trzy rodzaje: skoncentrowane na analizie 

przypadków, stosowaniu zasad lub szkoleniu, dającym rozwiązanie sytuacji.  

Nauczyciel musi być zaznajomiony ze sprawą. Na początku powinien ją przedstawić i wyjaśnić zadania 

do wykonania przez studentów, śledzić rozwój działania i w razie potrzeby pomóc w zakończeniu. 

Techniki takie jak burza mózgów mogą być wykorzystane do pobudzenia rozwoju aktywności. Po jej 

przeprowadzeniu można zarejestrować wkład studentów do ewaluacji.  

Studenci powinni przeanalizować szczegóły przypadku, wymyśleć alternatywy i przedyskutować je 

z resztą kolegów z klasy, argumentując swoje pomysły, aby dojść do wniosku.  

Kompetencje Wiedza 

Ogólna dla nauki 

- Obserwacja, 
identyfikacja, sytuacje 
i rzeczywiste przypadki. 
- Analiza, rozumowanie 
i podejmowanie 
decyzji. 

Akademicka powiązana 
z przedmiotem 

- Interpretacja 
przypadków z punktu 
widzenia konkretnej 
znajomości tematu, 
podejść teoretycznych 
czy zastosowanych 
rozwiązań.  
- Generowanie nowej 
wiedzy na ten temat 
studiowanego 
przypadku. 

Powiązana z życiem 
zawodowym 
 

- Znajomość, 
wykorzystywanie 
i nabywanie 
umiejętności 
i kompetencji 
wymaganych 
w dziedzinie 
zawodowej. 
- Dokonywanie 
świadomych osądów 
dotyczących złożonych 
sytuacji w życiu 
zawodowym. 
- Znajomość 
zastosowań, procesów, 
terminów i kontekstu 
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związanych z 
kompetencjami 
zawodowymi 

Umiejętności i 
zdolności 

Intelektualne 

Zdolność do 
generowania, 
projektowania 
i wdrażania wiedzy 
stosowanej 
i instrumentalnej, która 
dostosowuje się do 
potrzeb przypadków 
i świata rzeczywistego. 

Komunikacja 

Umiejętności 
komunikowania 
pomysłów, 
argumentacji 
i opracowywania 
wniosków w skuteczny 
sposób w zależności od 
sytuacji i odbiorców. 

Interpersonalne 

Umiejętność słuchania, 
poszanowania 
pomysłów innych, 
dialogu itp. 

Osobista organizacja/ 
zarządzanie 

- Umiejętności 
rozwiązywania 
problemów, 
zarządzania 
technikami, 
procedurami, zasobami 
lub podejściami, które 
przyczyniają się do 
pomyślnego rozwoju 
sprawy. 
- Umiejętność podziału 
zadań zgodnie 
z kryteriami 
kompetencji w ramach 
grupy zawodowej. 
- Rozpoznawanie 
kluczowych 
momentów w 
planowaniu i realizacji 
sprawy, przewidywanie 
czasu, środków i 
zasobów 

Postawy I wartości Rozwój zawodowy 

Posiadanie 
umiejętności 
niezbędnych do 
wykonywania praktyki 
zawodowej, 
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samodzielnej praktyki 
zawodowej, 
z inicjatywami 
instrumentalnymi 
(dostosowanie, 
tolerancja, 
elastyczność) mającymi 
zastosowanie do 
szerokiego zakresu 
nieprzewidywalnych 
sytuacji. 

Osobiste 
zaangażowanie 

Posiadanie inicjatywy, 
aby wiedzieć, jak 
rozwiązywać problemy 
odpowiedzialnie 
i samodzielnie, ważąc 
zalety i wady. 

 

Ewaluacja tego działania zależy od realizowanych celów, w tym przypadku od rozwoju wiedzy 

i umiejętności związanych z zaangażowaniem społecznym. Może być ona oceniana na podstawie 

jakości wkładu studentów lub ich udziału. Należy przeprowadzać ciągłą i procesową ocenę, 

wykorzystując strategie eksploracji, takie jak obserwacja, wykresówka lub wypełnianie list 

kontrolnych z elementami kompetencji i celami, które mają zostać osiągnięte.  

 

Rozwiązywanie ćwiczeń i problemów 
Do rozwiązania tego typu ćwiczeń student proszony jest o opracowanie odpowiednich rozwiązań 

uwzględniających rutyny, formuły, interpretację wyników lub przekształcenie dostępnych informacji. 

Nauczyciel może je wykorzystać jako uzupełnienie kursu mistrzowskiego, ponieważ wymaga 

wcześniejszego wyjaśnienia. Służy do praktycznego wykorzystania wcześniej nabytej wiedzy. Budzi 

zainteresowanie uczniów. Jest to sposób na ocenę nauczania.  

Istnieje wiele rodzajów ćwiczeń w zależności od ich rozwiązań, procedury lub zadania. Można je 

opracować z różnym stopniem złożoności i informacji. Celem tego ćwiczenia jest zastosowanie 

w praktyce tego, czego się nauczyliśmy, oraz utrwalenie tej wiedzy i strategii. Etapy niezbędne do 

rozwoju tej aktywności to: 

- Rozpoznanie problem i jego zrozumienie 

- Analiza, wyszukiwanie i wybór rozwiązania 
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- Wdrożenie planu rozwiązania 

- Weryfikacja i interpretacja wyników 

Kompetencje 

Wiedza 

Ogólna dla nauki 

Przetwarzanie selekcji 
i organizacji informacji, 
zapisu i danych, 
rejestracji i pamięci itp. 

Akademicka powiązana 
z przedmiotem 

Nabycie, zrozumienie 
i usystematyzowanie 
określonej wiedzy 
związanej z danym 
tematem. 

Powiązana z życiem 
zawodowym 

Zastosowanie 
i wykorzystanie wiedzy 
do rozwiązywania 
problemów 
zawodowych. 

Umiejętności I 
zdolności 

Intelektualne 

Rozwój umiejętności 
ułatwiających 
samodzielne myślenie 
studenta. 

Osobista organizacja/ 
zarządzanie 

Rozwój organizacji 
i planowania, 
organizacji 
i zarządzania czasem 
oraz zasobami do 
nauki. 

Postawy i wartości 

Rozwój zawodowy 
Nabywanie nawyków 
dyscypliny zawodowej. 

Osobiste 
zaangażowanie 

Rozwój motywacji, 
uwagi i wysiłku na 
rzecz nauki. 

 

Procedury 
ewaluacji 

Obiekt podlegający 
ewaluacji 

Czas Procedura 

Nauka studentów 
Krótkoterminowa 

-test z krótkimi 
odpowiedziami 
-obserwacje w klasie 
-badanie eksploatacyjne 

Długoterminowy -test wykonawczy 

Działalność dydaktyczna 

Rozwój sesji 
-obserwacje w klasie 
-reakcje studentów 

Ocena praktyki 
dydaktycznej 

-wzajemna ocena 
- mikronauczanie 
-nadzór kliniczny 
-samoocena 
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Nauczanie oparte na problemach 
Jest to metoda nauczania i uczenia się, której punktem wyjścia jest problem, który student musi 

rozwiązać, aby rozwinąć wcześniej zdefiniowane kompetencje. Opiera się na założeniu, że student 

uczy się najlepiej, gdy musi dociekać o codziennych czynnościach życiowych. To studenci muszą 

zidentyfikować, znaleźć i wykorzystać niezbędne zasoby, aby rozwiązać daną sytuację, która czasami 

pojawia się przy niewielkiej ilości informacji. Ponadto współpraca w rozwiązywaniu problemu ułatwia 

naukę. Rola nauczyciela ograniczona jest do bycia mediatorem.  

Składa się z czterech etapów: 

 

Kompetencje, które są wypracowywane przy rozwoju tego typu aktywności to: 

- Rozwiązywanie problemów 

- Podejmowanie decyzji 

- Praca w zespole 

- Komunikacja (argumentacja i prezentacja informacji) 

- Postawy i wartości: poprawa, tolerancja, precyzja lub kontrast.  

Ewaluację tej aktywności można przeprowadzić na trzy różne sposoby: 

- Monitorowanie pracy grupy i udziału każdego z komponentów. 

- Analiza produktu końcowego grupy lub raportu opracowanego przez grupę. 

- Ocena prezentacji dokonanej przez grupę i odpowiedzi udzielonych na pytania zadane przez 

resztę studentów lub nauczyciela. 
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Nauczanie zorientowane na projekt 
Jest to metoda nauczania i uczenia się, w której uczniowie muszą przeprowadzić projekt w 

określonym czasie, aby rozwiązać problem poprzez zaplanowanie, zaprojektowanie i 

przeprowadzenie serii aktywności. Aktywność opiera się na rozwoju i zastosowaniu zdobytej wiedzy, 

konieczne jest również prawidłowe wykorzystanie zasobów.  

Polega na procesie badawczym związanym z tematem w celu rozwiązania problemu z otwartych 

rozwiązań lub trudnych tematów, które pozwalają na generowanie nowej wiedzy i rozwój nowych 

umiejętności. Pozwala to studentowi stać się bardziej odpowiedzialnym za własną naukę oraz 

wykorzystywać wiedzę i umiejętności, które nabył w procesie uczenia się; nauka poprzez działanie.  

Stawiany problem musi być związany z opracowywanym tematem. Problemy te dotyczą 

rzeczywistych sytuacji. Składa się z 4 faz: 

- Informacje: zbieranie  informacje przez studentów do rozwiązania zadania. 

- Planowanie: przygotowanie planu pracy, struktury metodologicznej, instrumentów i środków 

pracy oraz wybór możliwych rozwiązań alternatywnych. 

- Realizacja: działanie eksperymentalne i dochodzeniowe, ćwiczenie i analiza działania 

kreatywnego, samodzielnego i odpowiedzialnego. 

- Ewaluacja: raport osiągniętych wyników i omówienie ich z nauczycielem. 

Kompetencje 

Wiedza 

Ogólna dla nauki 
-Analiza 
-Synteza 
-Konceptualizacja 

Akademicka powiązana 
z przedmiotem 

Rozwój i pogłębianie 
wiedzy, umiejętności 
i zdolności 

Powiązana z życiem 
zawodowym 

-Badania i innowacje 
w zakresie rozwiązań 
technicznych 
- Przekazywanie wiedzy 
ogólnej i konkretnej 
oraz procedur 
odnośnie sytuacji 
praktycznych. 

Umiejętności i 
zdolności 

Intelektualne 
-Myślenie 
systematyczne 
-Myślenie krytyczne 

Komunikacja 
-Zarządzanie 
informacjami 
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-Wypowiedź ustna 
i pisemna 

Interpersonalne 

-Praca zespołowa 
-Szacunek dla innych 
-Odpowiedzialność 
indywidualna 
i grupowa 

Osobista 
organizacja/zarządzanie 

-Planowanie, 
organizacja i praca  
-Projektowanie badań 
-Podejmowanie decyzji 

Postawy i wartości 
Rozwój zawodowy 

-Inicjatywa 
-Spójność 
-Systematyzacja 

Osobiste 
zaangażowanie 

-Odpowiedzialność 
osobista i grupowa 

 

W celu ewaluacji tej aktywności studenci muszą: 

- Dostarczyć jako zespół pisemny raport na temat projektu 

- Zaprezentować nauczycielowi prezentację zespołową projektu. 

- Przedstawić i przedyskutować projekt nauczycielom. 

 

Nauczanie oparte na współpracy 
Studenci są odpowiedzialni za własną naukę jak i swoich rówieśników. Priorytetem jest współpraca, a 

nie konkurencja. Jest to odpowiednie działanie do nabywania kompetencji związanych z interakcją 

z rówieśnikami, rozwiązywaniem problemów oraz przyswajaniem postaw i wartości. Podkreśla 

wzajemne oddziaływanie w celu osiągnięcia aktywnej i znaczącej nauki. 

Metodę można rozwijać wewnątrz i na zewnątrz klasy, w grupach studentów od czterech do sześciu 

osób. Grupy otrzymują instrukcje od nauczyciela i zaczynają rozwijać zadanie. Praca jest bardziej 

wzbogacająca, gdy grupa jest bardziej heterogeniczna. Po zakończeniu każda grupa może podzielić 

się swoimi wynikami. 

Kompetencje Wiedza 
Ogólna dlanauki 

Wyszukiwanie, 
selekcja, organizacja i 
ocena informacji. 

Akademicka powiązana 
z przedmiotem 

Głębokie zrozumienie 
pojęć abstrakcyjnych 
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istotnych dla 
podmiotu. 

Powiązana z życiem 
zawodowym 

Dostosowanie i 
wykorzystanie wiedzy 
do rzeczywistych 
sytuacji. 

Umiejętnościizdolności 

Intelektualne 

-Kreatywne 
rozwiązywanie 
problemów. 
-Podsumowanie 
i synteza 

Komunikacja 

-Wypowiedź ustna; 
planowanie 
i strukturyzacja mowy, 
zarządzanie 
asertywnością, 
klarowność 
w ekspozycji, 
dostosowanie mowy 
do otrzymanej 
informacji zwrotnej.  
-Zaproszenie do 
wyrażania siebie. 
-Stawianie pytań, itp. 

Interpersonalne 

- odgrywanie ról (lider, 
mediator, sekretarz...). 
-Potwierdzanie 
wkładów.  
-Wyrażanie różnic. 
-Zachęcanie innych.  
-Wyrażanie wsparcia. 
-Prośba o wyjaśnienie.  
-Zmniejszanie napięcia.  
-Pośredniczenie 
w konflikcie. 

Osobista 
organizacja/zarządzanie 

-Radzenie sobie 
z niepewnością.  
-Weryfikacja istnienia 
konsensusu. 
-Weryfikacja 
zrozumienia.  
-Skoncentrowanie 
grupy na pracy 
-Opracowywanie 
pomysłów innych.  
-Przestrzeganie 
instrukcji 
-Regulacja czasu pracy.  
-Trzymanie się zadań 

Postawy i wartości Rozwój zawodowy 
-Wyrażanie uczuć 
-Okazywanie 
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wdzięczności.  
- Skuteczne interakcje 
z osobami lub grupami. 
-Podejście do 
perspektyw i wkładu 
innych jako możliwości 
nauki. 

Osobiste 
zaangażowanie 

-Ćwiczenie aktywnego 
słuchania 
- Zaangażowanie 
w zmiany i rozwój 
społeczny. 
- Świadomość 
wspólnoty, współpraca 
a konkurencja.  
-Uwzględnienie różnic 
i wielo-tożsamości. 

 

Jeśli chodzi o ewaluację, można przeprowadzić kilka ewaluacji w zależności od momentu, w którym 

aktywność jest rozwijana: 

- Ewaluacja wstępna: znajomość podstawowych kompetencji członków grupy w celu ustalenia 

działań pozwalających na osiągnięcie tych kompetencji. 

- Ewaluacja ciągła: moment indywidualnej i grupowej refleksji nad procedurami rozwoju 

działania dla propozycji usprawnień i reorientacji pracy.. 

- Ewaluacja końcowa: ocena wyników lub sprawozdań grup, stosowanych procedur i 

osiągniętych kompetencji. 

- Ewaluacja na zakończenie: ewaluacja w celu oceny osiągnięć programu i wyników 

nauczyciela. 
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Nauczanie zorientowane na ucznia 

Oprócz prezentacji form i metod nauczania, warto również zaprezentować współczesne koncepcje 

obecne w szkolnictwie wyższym. Jedną z nich jest tzw. nauczanie zorientowane na ucznia. 

Jak wynika z raportu „Nauczanie w Europejskim obszarze szkolnictwa wyższego. Trendy 2018” 

Europejska polityka i instrumenty stymulowały upowszechnianie i wdrażanie efektów nauczania 

zorientowanego na ucznia na poziomie systemowym i instytucjonalnym (Gaebel, Zhang, 2018). 

Istnieje wiele definicji i sposobów wdrażania nauczania zorientowanego na ucznia przez instytucje 

szkolnictwa wyższego w Europie. Według raportu „Mapowanie i analiza praktyk nauczania 

zorientowanego na ucznia: użyteczna wiedza w celu wspierania bardziej integracyjnego i o wyższej 

jakości szkolnictwa wyższego” nauczanie zorientowane na ucznia jest „nadrzędnym podejściem do 

projektowania nauczania w szkolnictwie wyższym, które opiera się na koncepcji agencji studenckiej”. 

Nauczanie zorientowane na ucznia można również zdefiniować jako „koncepcje pedagogiczne, w 

których studenci i ich nauczanie znajdują się w centrum procesu edukacyjnego, w celu wspierania 

głębszych procesów i wyników uczenia się, aby uczniowie mogli się sami kształcić, uczący się przez 

całe życie” (Hoidn 2017a, 2019, cyt. w: Klemenčič i in., 2020).Dotyczy to zdolności studentów do 

udziału, wpływania i brania odpowiedzialności za swoje ścieżki nauki i środowiska, posiadania 

transformacyjnego doświadczenia edukacyjnego, a tym samym osiągania głębszych efektów uczenia 

się. Istnieją trzy elementy często wykorzystywane jako podstawa definiowania nauczania 

zorientowanego na ucznia: satysfakcja, zaangażowanie i działanie uczniów. (Klemenčič i in., 2020). 

Aby lepiej zrozumieć koncepcję nauczania zorientowanego na ucznia, warto poznać jej podstawowe 

zasady (zaadaptowane przez Hoidn i Klemenčič; Klemenčič i in., 2020): 

• Obecność partnerstwa opartego na współzależności i wzajemnym zaufaniu między 

nauczycielami i studentami w procesach nauczania. 

• Studenci mają zwiększone obowiązki w procesie nauki i rozwijają silniejszą samodzielność. 

• Rolą nauczycieli jest zapewnienie studentom dostępu do wiedzy i umożliwienie im 

aktywnego udziału w budowaniu wiedzy. 

• Zarówno studenci, jak i nauczyciele dążą do samoregulacji, która obejmuje celową refleksję 

i dostosowanie ich strategii nauczania. 

• Ocena jest podzielona na kilka ocen, które obejmują ocenę kształtującą z terminową 

informacją zwrotną, samoocenę i ocenę peer-to-peer. 

• Procesy dydaktyczno-naukowe nauczania zorientowanego na ucznia są dostosowane do 

obszaru wiedzy i oczekiwanych efektów nauki w tym obszarze wiedzy. 

Aby w pełni i skutecznie wdrożyć ekosystemy nauczania zorientowanego na ucznia, muszą one 

obejmować 10 wzajemnie wzmacniających się podstawowych elementów. Jednym z nich jest 

„Studencki program nauczania i pedagogika”, który jest najbardziej powiązany z tematem metod i 

technik nauczania. Podejście w klasie do nauczania zorientowanego na ucznia obejmuje (Klemenčič i 

in., 2020): 

• Wspólne nauczanie,  

• nauczanie opartą na pytaniach lub badaniach naukowych,  

• nauczanie peer-to-peer,  

• nauczanie zorientowane na projekt,  

• nauczanie samoreglujące, 
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• nauczanie wspomagane technologią.  

Zgodnie z dokumentem „Zestaw narzędzi do nauczania zorientowanego na ucznia dla studentów, 

pracowników i instytucji szkolnictwa” istnieje wiele metod nauczania zorientowanego na ucznia, 

które można podzielić na te, stosowane w klasie i poza nią (Attard i in., 2010): 

Wewnątrz format wykładu Poza formatem wykładu 

• grupy buzz (krótka dyskusja dwójkami) 

• snowballing (przekształcanie grup buzz 
w większe grupy) 

• crossovers (mieszanie uczniów w grupy) 

• korzystanie z grup instruktażowych 

• runda (turowe włączanie poszczególnych 
uczniów do rozmowy) 

• quizzy 

• pisanie refleksji na temat nauczania (czas 
trwania 3-4 minuty) 

• prezentacje studentów 

• prezentacje plakatowe 

• odgrywanie ról 

• tworzenie map myśli 

• projekty niezależne 

• dyskusje grupowe 

• mentoring rówieśniczy innych studentów 

• Praca zespołowa 

• debaty 

• wycieczki terenowe 

• praktyki 

• dzienniki refleksyjne, dzienniki nauki 

• nauczanie wspomagane komputerowo 

• pisanie artykułów medialnych 

• rozwój portfolio 

Źródło: Attard, A., Di Iorio, E., Geven, K., Santa, R. (2010). Student Centred Learning: Toolkit for students, staff 

and higher education institutions, The European Students’ Union: Brussels. https://www.esu-online.org/wp-

content/uploads/2016/07/4-SCL_toolkit_ESU_EI.pdf 

 

Ponadto w tym samym dokumencie możemy znaleźć przydatne wskazówki i strategie dla nauczycieli 

podczas wdrażania nauczania zorientowanego na ucznia (Attardi in., 2010): 

• Zwiększenie aktywności studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności: Może przybrać 

formę zajęć w klasie, pracy w terenie i korzystania z pakietów edukacyjnych wspomaganych 

komputerowo, między innymi; 

• Uświadomienie studentów, co robią i dlaczego to robią za pomocą dzienników uczenia się, 

prezentacji analitycznych i tym podobnych. 

• Koncentracja na interakcji: na przykład korzystanie z samouczków, grup buzz i większych grup 

dyskusyjnych. 

• Koncentracja na umiejętnościach możliwych do przeniesienia: Wyjście poza bezpośrednie 

wymagania kursu na rzecz innych korzyści dla studentów w dalszej karierze zawodowej i w 

życiu  

• Rozważenie zmniejszenia liczby godzin kontaktu, aby w miarę możliwości mieć więcej 

formatów nauczania zorientowanego na ucznia. 

Techniki nauczania zorientowanego na ucznia zachęcają studentów do rozwiązywania problemów, 

odpowiadania na pytania, formułowania własnych pytań, debatowania, omawiania, wyjaśniania, 

oceniania, analizowania i refleksji nad nauką. Techniki te angażują również studentów w materiał do 

nauki, w celu skłonienia ich do zastanowienia się nad materiałem, który badają i oceny własnego 

poziomu zrozumienia i umiejętności dotyczących przedmiotu (Klemenčič i in., 2020). 

https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2016/07/4-SCL_toolkit_ESU_EI.pdf
https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2016/07/4-SCL_toolkit_ESU_EI.pdf
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Teraz zostaną przedstawione bardziej szczegółowo niektóre techniki nauczania zorientowanego na 

uczniach, które nie zostały wcześniej przedstawione (Klemenčič i in., 2020): 

• Burza mózgów to strategia nauczania, w której studenci uczestniczą w zajęciach, 

odpowiadając na różne tematy lub prezentując poglądy. Burza mózgów zapewnia swobodne, 

nieformalne podejście do rozwiązywania problemów, które poprawia krytyczne myślenie. 

Zachęca studentów do generowania innowacyjnych pomysłów. 

• Grupy Buzz to strategia, która zachęca studentów do myślenia parami i omawiania swoich 

pomysłów ze sobą. Grupa Buzz pozwala studentom ujawnić swoje myślenie na bezpiecznym 

forum przed publicznym przedstawieniem swoich pomysłów. 

• Jigsaw to technika nauczania zorientowanego na ucznia, która dzieli studentów na grupy, 

przypisując indywidualne zadanie każdemu członkowi grupy. Po zakończeniu zadania 

studenci muszą przedstawić swoje wnioski pozostałym członkom grupy. Korzystanie ze 

strategii nauczania jigsaw jest jednym ze sposobów, aby pomóc studentom zrozumieć i 

zachować informacje, podczas gdy rozwijają swoje umiejętności współpracy.  

• Odgrywanie ról jest metodą, która umożliwia eksperymentalną naukę. Na przykład studenci 

Uniwersytetu Harvarda wykorzystywali odgrywanie ról podczas studium przypadku, aby 

zademonstrować przywództwo narracyjne i improwizować, jak radziliby sobie z trudną 

sytuacją, gdyby pojawiła się w miejscu pracy.  

• Praca w małych grupach to technika stosowana przez nauczycieli w celu podkreślenia 

kluczowych cech uczniów. Zazwyczaj prowadzący dzieli uczniów na małe grupy i przypisuje 

projekt do każdej grupy. Następnie uczniowie wybierają konkretne role, które przyjmą w celu 

realizacji zadania.  

Na koniec przedstawione zostały wyniki badania ankietowego instytucji szkolnictwa wyższego w 48 

krajach europejskich przeprowadzonego przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów na temat 

użytecznych podejść do poprawy nauczania studentów. W ankiecie zapytano o różne podejścia do 

aktywnego nauczania, które instytucje uznały za przydatne w poprawie nauki studentów: nauczanie 

w małych grupach, nauczanie oparte na problemach, uczenie się przez rówieśników (studenci uczą 

się ze sobą), projekty społeczne, przerzucane klasy. Wyniki pokazują, że przynajmniej połowa 

ankietowanych uznała wszystkie podejścia za użyteczne („w pełni” i „w pewnym stopniu”). Nauczanie 

w małych grupach zostało uznane za przydatne przez praktycznie wszystkie instytucje (91% „w pełni” 

i „do pewnego stopnia”), nauczanie oparte na problemach (87%), uczenie się przez rówieśników 

(75%), projekty społeczne (72%) i przerzucane klasy (54%) (Gaebel, Zhang, 2018). 

Zachęcamy do zapoznania się z innymi technikami i dobrymi praktykami nauczania zorientowanego 

na ucznia opisanymi w raporcie: „Mapowanie i analiza praktyk nauczania zorientowanego na ucznia. 

użyteczna wiedza w celu wspierania bardziej integracyjnego i o wyższej jakości szkolnictwa wyższego: 

raport analityczny”, który można znaleźć tutaj: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cce61a7-6736-11ea-b735-

01aa75ed71a1/language-en 

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cce61a7-6736-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cce61a7-6736-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-en
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