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ZACHĘCIĆ SAMEGO SIEBIE, ABY CHCIAŁO SIĘ INNYM … 

Z PRAKTYKI WŁASNEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

Wprowadzenie 

Nauczanie akademickie już od zarania dziejów było formą edukacji elitarnej. To wła-

śnie po ukończeniu uczelni wyższej absolwenci uzyskiwali możliwość osiągnięcia sukcesów 

na niwie zawodowej, zapewnienia sobie godziwego życia czy odpowiedniego statusu spo-

łecznego. Cel jaki przyświeca osobom studiującym i ich wykładowcom jest od zawsze taki 

sam: ci, którzy się uczą chcą być „kimś”, a ci, którzy ich uczą, mają nadzieję, że dzięki swoim 

staraniom i pracy założony cel osoby uczęszczające na zajęcia osiągną. Czas jest jednak naj-

bardziej sprawiedliwym sędzią. O ile motywy pracy pozostały od stuleci niezmienne, to stra-

tegie i środki, które muszą zostać użyte do realizacji założeń musiały na przestrzeni lat ewo-

luować.  

Świat się zmienia. Ten nieco kolokwialny truizm ma jednak w sobie sporo prawdy. 

Zmiany dotknęły niemalże każdą dziedzinę życia, nie inaczej stało się więc z edukacją. Wy-

magania jakie współczesny świat z multicentrycznymi korporacjami i skomputeryzowa-

nymi systematami danych stawia przed absolwentami studiów, znacznie różni się od ocze-

kiwań z czasów społecznych bakałarzy, kończących na początku XV wieku Alma Mater. 

Sukces – jak twierdzi wielu - osiągają ci, którzy najszybciej dostosowują się do zmian, 

a zmiany są przecież społecznie nieuniknione. Jak jest więc dzisiejsza rola nauczyciela aka-

demickiego, czyli osoby, która w swojej pracy powinna nie tylko ograniczać się do roli osoby 

przekazującej wiedzę, ale i swoją postawą dawać przykład właściwych zachowań społecz-

nych, a są tacy, którzy twierdzą, że także etycznych i moralnych? Dodatkowo, jak wykła-

dowcy mogą wpływać na studentów, aby ci w taki sposób podchodzili do swoich uczelnia-

nych doświadczeń, a także w przyszłości wyciągnęli z nauki odpowiednie wnioski, które 

wcielą w życie poszukując pracy? Mamy więc do czynienia nie tylko z zagadnieniami doty-

czącymi nauki sensu stricte, ale i kształtowania i wykorzystywania zdobytych umiejętności. 

Żyjemy przecież w świecie fizycznym, pomiędzy innymi ludźmi i nasze wszystkie zasoby 



180  Małgorzata Krzeczkowska 

intelektualne należy przenieść na odpowiednią interakcję z otaczającym nas światem. 

W głowach wszak osiągamy wszystko… 

Cogito ergo sum – Myślę, więc jestem – jak powiedział Kartezjusz – wybitny francuski 

myśliciel, filozof, matematyk i fizyk. Myślenie pozwala nam na podejmowanie racjonalnych 

decyzji, które owocują pozytywnymi i zamierzonymi przez nas efektami działań. W 1837 

roku podczas wykładu „The American Scholar”, który został wygłoszony w Cambridge, 

Ralph Waldo Emerson nazwał idealnego wykładowcę osobą myślącą, czyli po prostu Man 

thinking1. Taki idealny nauczyciel powinien wypośrodkować wiele czynników, które wpły-

wają na rozwój studenta, a także nieustannie rozwijać siebie na każdej płaszczyźnie: zawo-

dowej, osobistej i społecznej. Co więcej, szalenie ważna jest umiejętność balansu i wyważe-

nia odpowiedniego stylu nauczania, czy też stosowanej strategii kształcenia, który pozwoli 

na dotarcie do studenta w każdej sytuacji.  

Nauczyciel akademicki i jego kompetencje to centrum zainteresowań wielu badaczy, 

np. opracowania autorów Denek2 czy Gunn, Fisk3. Wiele pozycji literaturowych podejmuje 

temat kompetencji nauczyciela i ich wpływu na jakość kształcenia, w tym propozycje Fink4, 

Sajdak5 czy Sajduk6.  

Znawcy tematu stwierdzają, że nauczyciel akademicki musi dysponować m.in. wiedzą 

ogólną: deklaratywną i proceduralną7oraz teoretyczną i praktyczną8. W codzienności dy-

daktycznej niezbędne są kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela (nie-

zależnie od poziomu edukacyjnego). W literaturze identyfikuje się różne rodzaje kompe-

tencji, np. jako zakres uprawnień do podejmowania konkretnych działań9, gotowość do wy-

konywania zadań na określonym poziomie10 czy też wyuczona umiejętność robienia rzeczy 

dobrze i sprawność niezbędna do radzenia sobie z problemami11. Arends12 podkreśla ol-

brzymie znaczenie „umiejętności i wiedzy, jaką powinni posiąść (nauczyciele), aby skutecz-

nie wypełniać mogli swe funkcje” czy też „repertuaru sposobów postępowania pedagogicz-

nego i umiejętność refleksji”.  

C. Kreber13 natomiast wyróżnia trzy postawy nauczycieli wobec własnych kompetencji 

dydaktycznych oraz sposobu ich doskonalenia. Pierwsza grupa to nauczyciele intuicyjno-

                                                           
1 R. Emerson, „The American Scholar”, [w:] The College Anthology of American Literature, red. Z. Mazur, 

Universitas, Kraków 1998. 
2 K. Denek, O nowy kształt edukacji, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 1998. 
3 V. Gunn, A.Fisk, Considering teaching excellence in higher education: 2007 – 2013, The Higher Education 

Academy, https://www.heacademy.ac.uk/system/files/resources/telr_final_acknowledgements.pdf. 
4 L. Dee Fink: Evaluating Teaching: A New Approach to an Old Problem, To improve the Academy, 2017, 26(1), 

3-21. 
5 A.Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne 

podstawy dydaktyki akademickiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.  
6 B.Sajduk, Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto Kogo Uczy? Wydawca Wyższa Szkoła Europejska im. ks. 

Józefa Tischnera w Krakowie, Kraków 2015. 
7 Cz.Kupisiewicz, M. Kupisiewicz: Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. 
8 W. Okoń W, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004. 
9 W. Strykowski, Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy kształcenia, [w:] W. Strykowski, W. Skrzydlew-

ski (red.), Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, eMPi2, Poznań 2004. 
10 H.O. Jenkins, Getting it right. A handbook for successful school leadership, Blackwell, Oxford 1999. 
11 D. Fontana, Psychologia dla nauczycieli, Zysk i S-ka, Poznań 1998. 
12 R.I. Arends, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994, 40-47. 
13 C. Kreber, Teaching Excellence, Teaching Expertise and the Scholarship of Teaching, Innovative Higher Educa-

tion, 2002, 1 (27). 
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refleksyjni; w drugiej grupie są nauczyciele, którzy nie tylko bazują na swojej intuicji, swoim 

doświadczeniu, ale przede wszystkim szukają naukowego uzasadnienia tych działań. Trze-

cia grupa to nauczyciele, którzy bardzo chętnie – uczestnicząc w różnorodnych warsztatach, 

konferencjach - dzielą się swoją wiedzą np. poprzez prowadzenie badań zw. z metodyką 

danego przedmiotu. Dyskusja i wymiana doświadczeń jest niezwykle cenna dla obu uczest-

niczących w spotkaniach stron14. Półturzycki15 podkreśla znaczenie innych umiejętności na-

uczyciela, np. zdolność rozumienia funkcjonowania grupy i jednostki, przebiegu procesu 

grupowego oraz umiejętności komunikacyjne i autoprezentacji. Umiejętności komunika-

cyjne przekładają się na aktywność studentów, a to na efektywność zdobywanej przez nich 

wiedzy. Nauczyciel akademicki powinien „pobudzać aktywność i samodzielność studentów 

poprzez swój odpowiedni styl pracy dydaktycznej z wykorzystaniem metod i środków dy-

daktycznych”16. Studenci zdobywają wiedzę, zdobywanie to wysiłek; wysiłek wkłada rów-

nież nauczyciel – zwłaszcza ten młodszy, jeszcze niezbyt doświadczony – w przygotowanie 

się do zajęć od strony metodycznej.  

Skąd czerpać takie informacje? Nie bez znaczenia pozostaje opinia studentów wyra-

żana poprzez ankietyzację, zwłaszcza gdy nauczyciel nie realizuje własnego postępowania 

badawczego.  

Podsumowując – za Okoń17, Kupisiewicz18, Rapacka-Wojtala19 i Wach- Kąkolewicz20 

- nauczyciel akademicki musi posiadać odpowiednie kompetencje merytoryczne, pedago-

giczne, dydaktyczne, metodyczne i osobowościowe, bo tylko wtedy możliwe jest zaplano-

wanie i przeprowadzenie efektywnego procesu dydaktycznego z udziałem studentów, 

o czym możemy przeczytać w opracowaniach Petty21 i Sajdak22. Przeprowadzone badania 

wyraźnie wskazują, że młodzież akademicka poszukuje nauczycielskiego autorytetu opar-

tego zarówno na wiedzy przedmiotowej, jak też postawach etyczno-moralnych oraz tzw. 

kulturze pedagogicznej23. 

Nauczyciel akademicki ma w czym wybierać. Na bazie samej podstawy mamy do czy-

nienia z trzema stylami pracy ze studentami. Mowa o stylu kierowniczym, terapeutycznym 

i wyzwalającym24. Pierwszy z nich to chyba najbardziej klasyczny i stosowany właściwie od 

                                                           
14 K. Thomson, Informal Conversations about Teaching and Their Relationship to a Formal Development Pro-

gram: Learning Opportunities for Novice and Mid-Career Academics, International Journal for Academic De-
velopment, 2015, vol. 20, nr 2. 

15 J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Novum, Płock 2002. 
16 K. Herda-Płonka, Rola nauczyciela akademickiego w aktywizowaniu rozwoju studentów, „Edukacja Humani-

styczna” 2013/1 (28), s. 53-55. 
17 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003, 298-299. 
18 Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, BGW, Warszawa 1995. 
19 S. Rapacka-Wojtala: Praktyczny aspekt kształcenia nauczycieli gwarantem jakości procesu dydaktycznego, Lin-

guodidactica T. XVIII, 2014, 171-185.  
20 A. Wach-Kąkolewicz, Kompetencje pedagogiczne nauczycieli akademickich – potrzeby i działania, Neodi-

dagmata, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013, nr 35. 
21 G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniow-

ców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. 
22 A.Sajdak, Przygotowanie nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć dydaktycznych: możliwości wsparcia 

i przykłady dobrych praktyk, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 2015/3 (5), 7-27. 
23 J. Bogusz, Autorytet nauczyciela akademickiego a wyniki kształcenia i wychowania, „Pedagogika Szkoły Wyż-

szej”, 1996/4. 
24 G. D. Fenstermacher, J. F. Solis, Style nauczania, WSiP, Warszawa 2000. 
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zawsze sposób na prowadzenie zajęć dydaktycznych. Polega na de facto wykładaniu odpo-

wiedniej materii i kontrolowaniu, oraz sprawdzaniu postępów w nauce studentów. W dru-

gim z podanych przykładów wykładowca musi „wejść w duszę” studenta, wsłuchać się 

w jego wewnętrzne "ja" i wspierać w sytuacjach trudnych. Ostatni z nich, to chyba najbar-

dziej pożądany styl pracy ze studentami. Nauczyciel „puszcza wolno” studenta, pozwala mu 

się rozwijać, jednocześnie będąc jego „cichym opiekunem” i trzymając pieczę nad jego roz-

wojem. Nie można ocenić, który z tych stylów jest bezdyskusyjnie najlepszy, a ogromną 

umiejętnością jest dostosowanie adekwatnej metody do konkretnej sytuacji. Praca akade-

micka to wszak praca z ludźmi, a czynnik ludzki jest czasami nieprzewidywalny. Dlatego tak 

ważna jest wspomniana wcześniej równowaga i umiar.  

Style nauczania to jedno, ale możemy także wyróżnić różne metody najstarszego 

kształcenia uniwersyteckiego, czyli prowadzenia wykładu sensu stricte. Dwie wyróżniające 

się to wykład konwersatoryjny i problemowy. W pierwszym wypadku student jest skoncen-

trowany na podawanej przez wykładowcę treści, jest też poniekąd zobligowany do udziela-

nia odpowiedzi zgodnie z kluczem, który jest wymuszany przez zakres wykładanej materii. 

W drugim przypadku kluczowym jest rozwiązanie problemu, poprzez stawianie hipotez, 

dyskurs i szukanie odpowiedzi na nurtujące pytania. To założenie wynika z koncepcji Johna 

Deweya - żyjącego w latach 1859- 1952 - amerykańskiego filozofa i pedagoga. Aby rozwiązać 

problem należy według niego przejść przez pięć etapów: odczucia trudności, sformułowania 

problemu, formułowania hipotez, ich logiczną weryfikację i weryfikację empiryczną. Taka 

konstrukcja pozwala na nieszablonowe działanie i dostosowywanie się do otaczającej nas 

rzeczywistości25. 

W literaturze dydaktycznej można znaleźć wiele definicji metod nauczania i różne kry-

teria ich podziału. Metoda nauczania może być rozumiana w bardzo różny sposób, np. 

„method – ‘metoda’ rozumiana jako sposób nauczania”26 czy też jako „umiejętność spraw-

nego, precyzyjnego, na najwyższym poziomie wykonywania określonych czynności”27. 

Przykładowym podziałem metod jest podział reprezentowany przez Okonia28, który wyróż-

nia cztery grupy metod: metody podające (uczenie się poprzez przyswajanie), problemowe 

(uczenie się poprzez odkrywanie), waloryzujące (uczenie się poprzez przeżywanie) i prak-

tyczne (uczenie się poprzez działanie). Kupisiewicz29 natomiast wyróżnia metody oparte na 

słowie, na obserwacji i na działalności praktycznej, a Sośnicki30 dzieli je na metody podające 

i metody poszukujące.  

                                                           
25 F. Bereźnicki, Zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej, Szczecin 2009, s.62-64. 
26 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004, s. 243. 
27 Cz.Kupisiewicz, M. Kupisiewicz: Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 

s. 179. 
28 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003. 
29 Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki, Oficyna Wydawnicza GRAF PUNKT, Warszawa 2005. 
30 K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, Księgarnia Naukowa T-Szczęsny i S-ka, Toruń 1968, s. 264. 
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Wśród metod nauczania odrębną grupę stanowią metody aktywizujące. Literatura 

przedmiotu – np. autorzy Kubiczek31, Taraszkiewicz32, Trzaska i Wojciechowski33 - opisuje 

liczne metody i techniki aktywizujące. Metody te mogą być w różny sposób wykorzystane 

w procesie kształcenia o czym wspomina Taraszkiewicz34 czy Rapacka-Wojtala35. Na po-

trzeby niniejszego artykułu zostanie przytoczona jedna z definicji tych metod: „grupa metod 

nauczania charakteryzująca się tym, że w procesie kształcenia aktywność podmiotu uczą-

cego się przewyższa aktywność podmiotu nauczającego”36.  

Do aktywizujących metod wymienionych należą np. „metody: 1) integracyjne – mają 

za zadanie wprowadzić życzliwą, miłą i przyjazną atmosferę w grupie; 2) twórczego rozwią-

zywania problemów – uczą podejścia do problemów w sposób twórczy, kreatywny, rozwi-

jają umiejętność dyskusji, 3) współpracy – kształtują umiejętność współpracy, 4) dyskusyjne 

– uczą dyskutowania, zajmowania stanowiska poszanowania odmiennego zdania, 5) gru-

powego podejmowania decyzji – kształtują umiejętność podejmowania decyzji w grupie, 6) 

planowania – uczą planowania i organizowania działań, 7) gry dydaktyczne – uczą respek-

towania ustalonych reguł i osiągania ściśle określonego wyniku, poszanowania przyjętych 

norm, współdziałania”37.  

Studenci zwracają uwagę na formy i metody realizacji zajęć; doceniają stosowanie me-

tod aktywizujących. Podkreślają znaczenie dobrej i przyjemnej atmosfery; atmosfery otwar-

cia i współpracy - dużo łatwiej porozumieć się ze studentami, wyciągać z nich to co najlepsze 

wtedy gdy czują się bezpiecznie i komfortowo.  

Marszałek38 podkreśla, że „zastosowanie zróżnicowanych metod nauczania przy rea-

lizacji procesu kształcenia umożliwia studentom podjęcie różnych form aktywności: - sen-

sorycznej - odbieranie bodźców zewnętrznych, - motorycznej - ruchy ciała, przemieszczanie 

się, - recepcyjnej - przekazywanie i przechowywanie informacji, - werbalnej - posługiwanie 

się słowem, - intelektualnej - procesy myślowe, - emocjonalnej - związanej z przeżywaniem”. 

W działania te wpisują się również różnorodne metody angażowania i motywowania stu-

dentów39, wśród których ważną rolę odgrywają np. gry dydaktyczne40. 

Jak już napisałam w wcześniej, rola wykładowcy akademickiego nie ogranicza się tylko 

do prowadzenia zająć dydaktycznych. Być może problemem wielu prowadzących zajęcia 

jest zbyt sztywne trzymanie się z góry ustalonego schematu, jednakże taki stan rzeczy może 

                                                           
31 B. Kubiczek, Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się? Poradnik nauczyciela, Wydawnictwo 

NOWIK, Opole 2009. 
32 M. Taraszkiewicz, Metody aktywizujące procesy uczenia się, czyli jak uczyć lepiej, Wydawnictwo Verlag Das-

hofer, Warszawa 2002. 
33 L. Trzaska, M. Wojciechowski, Metody aktywne w pracy z grupą. Problemy realizacji, Warszawa 1997. 
34 M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej? czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 2000. 
35 S. Rapacka-Wojtala, Metody aktywizujące w nauczaniu dorosłych, czyli jak sprawić, aby studentom chciało się 

chcieć, [w:] Twórczość, pasja, Uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, red. J. Płu-
ciennik, K. Klimczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 187-208. 

36 J. Krzyżewska, Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, t. 1, Suwałki 1998.  
37 J. Krzyżewska, Aktywizujące metody i techniki w edukacji, t. 2, Suwałki 2000.  
38 A. Marszałek, Metody aktywizujące w kształceniu, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Wydawnictwo 

Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.  
39 D.H. Rose, W.S. Harbour, C.S. Johnston, C. S., S.G. Daley, L. Abarbanell, Universal design for learning in 

postsecondary education: Reflections on principles and their application. Journal of Postsecondary Education 
and Disability, 2006 19(2), 17. 

40 A. Maslow, Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 
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wynikać np. z braku odpowiednich kompetencji, na przykład psychologicznych. Stare, 

utarte ścieżki nauczania, nie zasługują oczywiście apriorycznie na odrzucenie czy też zane-

gowanie, ale w obliczu pędzącego do przodu świata konieczne jest szukanie nowych, lep-

szych i bardziej dopasowanych do bieżących potrzeb rozwiązań41. 

Nauczyciel akademicki a wymagania otaczającego świata 

Kluczowym zadaniem nauczycieli jest kreowanie sytuacji dydaktycznych z uwzględ-

nieniem aktywnego udziału studenta, sytuacji pozwalających na rozwijanie zainteresowań 

i zwiększanie ich motywacji do nauki. Mówiąc o procesie kształcenia warto przypomnieć 

model uczenia się we współpracy. R.I. Arends podkreśla „iż ten model uczenia sprzyja osią-

gnięciu m.in. podwyższeniu efektów kształcenia czy też ukształtowaniu u uczniów i studen-

tów umiejętności współpracy i zespołowego działania”42. Nauczanie we współpracy (często 

poprzez tworzenie grup zadaniowych) oparte jest na interakcji, współpracy i refleksji43.  

XXI wiek to czas zawrotnie pędzących przemian, a przede wszystkim nieustannie roz-

wijającego się społeczeństwa informacyjnego. Kto ma informację, ten ma władzę, jak głosi 

stara mądrość a w 2020 roku, kiedy powstaje ten artykuł, możliwość dotarcia do informacji 

(o różnej wartości merytorycznej), jak i do drugiego człowieka za pomocą wszelkiego ro-

dzaju mediów jest niemal nieograniczona; a w przypadku dostępu do informacji wręcz nie-

bezpieczna dla niedojrzałego odbiorcy bez umiejętności selekcji informacji. Jest to czas tech-

nologii Web 2.0 - Facebooka, Instagrama, Twittera, otwartych zasobów edukacyjnych, i na-

wet bardzo konserwatywnie myślący ludzie nauki zdali sobie sprawę, że należy zwyczajnie 

iść z duchem czasu.  

Na zajęciach, oprócz typowo naukowych zagadnień, należy dać studentom szanse na 

rozwijanie kompetencji wymaganych przez współczesną cywilizację. Niektóre badania po-

kazują, że „absolwent jest mało samodzielny, czuje się zagubiony, nie potrafi realizować ca-

łościowych zadań”44. Co prawda młodzi ludzie już po zakończeniu szkoły ponadpodstawo-

wej powinni być „wyposażeni” w tzw. kompetencje kluczowe, o czym mówi Rozporządze-

nie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 roku45. W dokumencie jest 

napisane, że do „ … najważniejszych umiejętności zalicza się: myślenie, czytanie, umiejętność 

komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 

kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem 

metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; umiejętność spraw-

nego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym 

                                                           
41 K. Herda-Płonka, Rola nauczyciela akademickiego w aktywizowaniu rozwoju studentów, „Edukacja Humani-

styczna” 2013/1 (28), s. 53-55. 
42 R.I. Arends, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994. 
43 R. Brown, Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańskie Wydawnictwo Psycho-

logiczne, Gdańsk 2006. 
44 Rudolf R., Pożądane kierunki zmian w systemie edukacji ekonomicznej, [w:] Gołębiowski T., Dąbrow-

ski M., Mierzejewska B. (red.), Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz za-
rządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków 
Ekonomicznych, Warszawa 2005. 

45 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/467 [stan na dzień: 15. 02.2020]. 
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dbałość o poszanowanie praw autorskich i bezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni; 

umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz 

wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł; nabywanie nawyków systematycznego 

uczenia się, porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania; umiejętność współpracy w gru-

pie i podejmowania działań indywidualnych”. Rzeczywistość ukazuje jednak społeczną po-

trzebę dalszego kształtowania, rozwijania tych kompetencji wśród studentów. Jak to 

wszystko połączyć? Jak sobie z tym poradzić? Jak uczynić proces kształcenia wartościowym, 

a zajęcia ciekawe? 

Doświadczenia własne 

Autorka artykułu jest koordynatorką trzech fakultatywnych kursów dla studentów 

Wydziału Chemii UJ. Są to kursy humanistyczne, a przygotowanie do ich prowadzenia wy-

maga dodatkowej szczególnej uwagi i zaangażowania. Jako rozumny i refleksyjny nauczyciel 

nieustannie poszukuje nowych pomysłów, uczestniczy w specjalistyczny warsztatach i szko-

leniach; a jako harcerka wykorzystuje zdobyte w czasach młodości dydaktyczne doświad-

czenia. Wszystkie prezentowane poniżej pomysły i przykłady – zdobyte w młodości lub zdo-

bywane w ramach samokształcenia – zostały wielokrotnie zastosowane na zajęciach; ulegały 

modyfikacjom, a o ich skuteczności świadczą komentarze studentów w czasie zajęć i po za-

kończeniu całego kursu46. 

a) Charakterystyka wybranych kursów dla studentów: 

W 2010 roku na Wydziale Chemii UJ w Krakowie został uruchomiony kurs „Pomiar 

dydaktyczny” dla studentów 1 oraz 2 roku studiów drugiego stopnia, którzy zdobywają 

uprawnienia pedagogiczne do nauczania chemii w szkole. Głównym celem kursu jest zapo-

znanie studentów z jedną z ważniejszych czynności nauczyciela w procesie nauczania jaką 

jest kontrola i ocena wiedzy i umiejętności uczniów z chemii. Wśród efektów kształcenia 

w zakresie kompetencji znajduje się efekt (CH2_K03): „potrafi efektywnie pracować w ze-

spole ”. Jest to kurs fakultatywny, a studenci zapisani na kurs bardzo często stanowią zróż-

nicowaną wiekowo grupę.  

Kurs dedykowany studentom pierwszego roku o nazwie „Jak studiować?” pojawił się 

w 2016 roku. Zadaniem kursu jest przybliżenie studentom funkcjonowania środowiska aka-

demickiego, przygotowanie do właściwego planowania zajęć i zadań poprzez określenie, 

rozpoznanie własnych potrzeb, sformułowanie celów, wyznaczenie priorytetów i delegowa-

nie zadań w przypadku pracy grupowej. Uczestnictwo w kursie pozwala na rozwijanie umie-

jętności akademickich warunkujących skuteczne studiowanie - koncentracja uwagi, kształ-

cenie pamięci , efekty pierwszeństwa i świeżości w procesie zapamiętywania - sztuka robie-

nia i korzystania z notatek - słuchanie (wykładów) i czytanie (tekstów naukowych) - 

                                                           
46 Autorka odwołuje się do komentarzy studentów dotyczących danego kursu jakie pojawiają się w systemie 

USOS po każdorazowym zakończeniu ogólnouniwersyteckiej akcji: „Ocena zajęć dydaktycznych”. 
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poszukiwanie i krytyczna ocena źródeł informacji - style i strategie uczenia się oraz przygo-

towanie do egzaminów. 

Stosunkowo najmłodszym kursem w katalogu kursów fakultatywnych jest kurs – 

stworzony w 2017 roku – o nazwie: „Popularyzacja nauk przyrodniczych” dedykowany stu-

dentom zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia na kierunkach: Chemia, Chemia me-

dyczna oraz Ochrona środowiska47. „Popularyzacja nauk przyrodniczych” pojawiała się 

w celu przybliżenia problematyki promocji i popularyzacji wiedzy i nauki, pozwalając jed-

nocześnie odpowiedzieć na następujące pytania: Jaki jest społeczny odbiór nauki? Jaką rolę 

odgrywają naukowcy w przełamaniu tego wizerunku? Czy łatwo popularyzować naukę? 

Czy popularyzacja idzie w parze z dziennikarstwem naukowym? W przypadku tego kursu 

jego uczestnikami są studenci z różnych kierunków, ale również zróżnicowani wiekowo. 

b) Przykładowe formy pracy, narzędzia i pomoce dydaktyczne: 

Ze względu na charakterystykę powyższych kursów i ich uczestników, zajęcia dydak-

tyczne – zarówno w formie seminarium, konwersatorium, laboratorium komputerowego – 

zostaną przybliżone Czytelnikowi poprzez przykłady nawiązujące do następujących obsza-

rów: 

  

                                                           
47 Od roku akademickiego 2019/2020, kierunek Ochrona Środowiska został przekształcony w kierunek o na-

zwie: Chemia zrównoważonego rozwoju. 
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Przedstawienie się / poznanie członków grupy: 

  100   

Na pierwszych zajęciach kursu spotykają się nieznani sobie studenci. Po prezentacji 

kursu, warunków zaliczenia oraz często również siebie jako prowadzącego, proponuję wza-

jemne przedstawienie się. Forma przedstawienia się zależy czy grupa jest bardziej czy mniej 

liczna. Jeżeli grupa jest dość liczna, to najlepszym sposobem przedstawienia się jest:  

a) wykorzystanie zapałek – każdy student przedstawia się w czasie wyznaczonym przez 

palącą się zapałkę (tutaj ważne jest aby płonącą zapałkę odpowiednio ułożyć bo wtedy zy-

skujemy więcej czasu); pudełko zapałek krąży wśród studentów, którzy kolejno zapalają za-

pałkę i mówią coś o sobie;  

b) wypełnienie identyfikatora – prowadzący zajęcia przygotowuje dla każdego uczest-

nika kursu mini-identyfikator, na którym pojawia się np. nazwa kursu, a następnie hasła do 

uzupełnienia przez studenta: Mam na imię: …, Lubię …., Nie lubię …, Chętnie opowiem 

o ….. Studenci noszą identyfikatory na każdych zajęciach; 

c) zastosowanie dziennikarskiej „setki” - w czasie 100 sekund student opowiada o so-

bie. 

Współcześnie gry (a w szczególności planszowe) nie kojarzą się już tylko ze sposobem 

spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym. Dlaczego nie wykorzystać ich w procesie 

kształcenia? Jeżeli grupa jest małoliczna, to można wykorzystać np. grę z serii Dixit. Każdy 

student wybiera 2 lub 3 karty (w zależności od możliwości czasowych), a następnie w na-

wiązaniu do ilustracji na tych kartach opowiada coś o sobie. Studenci bardzo pozytywnie 

reagują i doceniają fakt wspólnej zabawy z prowadzącym zajęcia.  

Ustalenie zasad pracy / współpracy – przygotowanie kontraktu: 

Kolejnym stałym elementem pierwszych zajęć na tych kursach jest wspólne przygoto-

wanie kontraktu. Sztywne określenie reguł współpracy na linii student-student, student- 

wykładowca, brak miejsca na niedopowiedzenia, zmianę zasad w trakcie trwania procesu 

dydaktycznego czy też klarowny system realizacji wyznaczonych zadań i granic w relacjach 

opartych o wzajemny szacunek to potrzeby, o których mówią studenci - nawet na pierw-

szym roku – i które bardzo często znajdują odzwierciedlenie w opracowanym kontrakcie. 

Kontrakt zawiera również inne reguły/zasady np. telefony komórkowe powinny być wyci-

szone; nie spóźniamy się na zajęcia – punktualnie rozpoczynamy i kończymy zajęcia; ak-

tywnie uczestniczymy w zajęciach; jak też „wszystko co zostało powiedziane w trakcie zajęć, 
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zostaje w tej sali…” Kontrakt zostaje podpisany przez wszystkich uczestników kursu i towa-

rzyszy nam na każdych zajęciach.  

Integracja grupy: 

    

Od pierwszych zajęciach należy pracować nad integracją grupy. Skutecznymi formami 

integracji są różnorodne zabawy. Zabawa wzbudza motywację do wykonywania zadań. Stąd 

warto przydzielić studentom zadanie do wykonania i obserwować ich zachowanie. Zosta-

wienie studentom wolnej ręki, przy jednoczesnym skoncentrowaniu ich uwagi i odpowie-

dzialności na pracę w zespole, a co a tym idzie na samodzielne dochodzenie do wniosków 

i kształtowanie umiejętności współpracy. Kluczowe jest pokazanie jednak członkom grupy 

odpowiednich wzorców postępowania, aby wykluczyć niezdrową rywalizację.  

Na zajęciach studenci wykonywali zadania z wykorzystaniem materiałów dostępnych 

w domu: a) jak należy „opakować” jajko, aby zrzucone z np. pierwszego piętra nie uległo 

rozbiciu?, b) jak należy „skonstruować” most, który ma wjazd i wyjazd (odpowiednia dłu-

gość, wysokość) przez który przejedzie samochód-zabawka (most nie zawali się)? oraz c) jak 

należy skonstruować wieżę, która – nie będąc przyklejoną do podłoża – utrzyma się w pionie 

przez co najmniej 30 sekund. Obserwacja zachowań studentów jest źródłem informacji 

o grupie; wiemy kto ma pomysły, kto wykonuje polecenia, kto nie chcę się angażować.  

Innym sposobem integracji grupy jest wykorzystanie kostek Story Cubes i przydziele-

nie tematu opowieści, którą należy stworzyć w oparciu o wylosowany zestaw kostek.  

Podział na grupy: 

    

Wszyscy pamiętają stosowane w szkole sposoby podziału na grupy, np. miesiące uro-

dzenia. Można je wykorzystać, ale dlaczego nie zaproponować studentom inne, może nowe 

pomysły: 

a) Losowanie cukierków – kolor określa grupę 

b) Losowanie figur geometrycznych – rodzaj figury określą grupę 
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c) Losowanie chemicznych piktogramów – rodzaj piktogramu określa grupę 

Jeżeli planujemy pracę w parach, to ciekawym pomysłem jest wykorzystanie sznuró-

wek - liczba sznurówek określa liczbę par. Prowadzący trzyma w połowie długości wszystkie 

sznurówki w dłoni tak, aby ich końce zwisały swobodnie. Studenci losują i trzymają końce, 

a w momencie gdy prowadzący puszcza sznurówki, studenci na końcach danej sznurówki 

tworzą pary.  

Wśród studentów aktualnie dużym powodzeniem cieszą się quizy on-line48: 3-5 pytań 

wprowadzających do tematu, a ich wyniki to podstawa do stworzenia grup. 

„Wywoływanie do odpowiedzi”  

 

Czasami nie ma problemu z aktywnością studentów, zazwyczaj są chętni do udzielenia 

odpowiedzi na pytanie. Do prowadzących należy odpowiednie moderowanie rozmowy 

i umiejętne „wykorzystanie” osób, które posiadają naturalny dar przemawiania i bez lęku 

uczestniczą w dyskusji odpowiadając na zadane pytanie. Ale czasami grupa nie jest chętna, 

nie angażuje się; nikt nie zgłasza się do odpowiedzi. Można wtedy wykorzystać jakiś przed-

miot np. piłeczka, a może gadżet konferencyjny, który rzucamy w kierunku grupy prosząc 

aby osoba, która go złapała udzieliła odpowiedzi. Często przed zajęciami podklejam np. pod 

siedzeniem na trzech krzesłach kolorowe karteczki i w sytuacji gdy nikt nie zgłosił się do 

odpowiedzi, proszę o sprawdzenie czy jest coś przyklejone pod krzesłem – osoba która 

pierwsza zgłosiła się, że ma karteczkę, udziela odpowiedzi. Można wykorzystać przygoto-

wane dla każdej grupy kostki, na ściankach których są imiona studentów. Rzut kostką wy-

znacza odpowiadającego. 

Czas wypowiedzi indywidualnej / prezentacji pracy w grupie: 

 

Cenną umiejętnością jest odpowiednie wykorzystanie czasu na prezentację czy też wy-

powiedź ustną, zwłaszcza jeżeli zasada przestrzegania ustalonego czasu wypowiedzi ustnej 

                                                           
48 Np. przygotowane w Kahoo (https://kahoot.com/). 
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znalazła się w kontrakcie. Z pomocą przychodzi klepsydra, którą stawiam na biurku; można 

wykorzystać inne przedmioty np. dzwonek lub zastosować ustalony z grupą specjalny znak.  

Przydział tematu, zadań do pracy indywidualnej lub grupowej: 

     

Na zajęciach dydaktycznych studenci indywidulanie czy też grupowo wykonują różne 

zadania. Przydział tych zadań, ćwiczeń, tematów odbywa się różnymi metodami: 

a) Losowanie numerów, pod którymi kryją się określone tematy 

b) Losowanie kopert, w których są określone tematy 

c) Poszukiwanie kolorowych karteczek z tematami – karteczki są ukryte w różnych 

miejscach w sali, w której odbywają się zajęcia. 

Zapis tematu problemu do dyskusji, opracowania: 

Ciekawą formą podania tematu do opracowania czy do dyskusji jest zaszyfrowanie 

jego treści: 
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Zainteresowanie/zaangażowanie/wprowadzenie do tematu: 

„Złapanie” kontaktu z grupą, dla której prowadzimy zajęcia jest niebywale istotne 

w kontekście zainteresowania prowadzonym przedmiotem, albowiem wszystko opiera się 

na relacjach interpersonalnych. Kiedy dojdzie do zainteresowania, znacznie prościej jest za-

angażować osoby do współpracy. Aktywne uczestnictwo w zajęciach pozwala studentom na 

lepsze zrozumienie omawianej materii, co więcej w pewien sposób wymusza na nich auten-

tyczne zainteresowanie przedmiotem, na przykład w sytuacji wygłaszania referatów na 

uczelni. W wielu przypadkach kluczem do sukcesu – wzbudzenie zainteresowania tematem, 

przyciągnięcie uwagi, utrzymanie uwagi studentów w czasie zajęć - są zwykłe, prozaiczne, 

ludzkie sytuacje, w których się znajdujemy w życiu codziennym.  

Zastosowanie fragmentu audycji radiowej lub fragmentu artykułu, książki to często 

stosowane formy zainteresowania studentów tematem ukazując powiązanie z sytuacjami 

znanymi z życia codziennego.  

Zadanie odpowiedniego pytania również zaintryguje studenta, przykuje jego uwagę, 

np. a) Co wspólnego mają ze sobą Agatha Christie, Charlie Chaplin i homeschooling?, b) Co 

wspólnego mają ze sobą chrzan, ananas i katalaza?, c) Czy wiesz dlaczego jednorazowe 

kubki do napojów są zawsze zwężane dołem?  

Na zajęciach można ponownie wykorzystać kostki Story Cube do stworzenia odpo-

wiedniej historyjki; można też zastosować niedokończone zdania typu: 

Wyobraź sobie, że … 

W informacyjnym programie telewizyjnym podano wiadomość o … / że …  

z których studenci tworzą krótką tematyczną historyjkę.  

Na zajęcia można przygotować dobrą infografikę czy też niedokończony komiks49: 

 
Zadaniem studentów jest uzupełnienie tekstu – kontekst sytuacyjny jest różny w za-

leżności od rodzaju kursu, na którym zostają wykorzystane. 

  

                                                           
49 Komiks wykonano z wykorzystaniem narzędzia do tworzenia komiksów: https://www.storyboardthat.com/. 
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Podsumowanie 

Warunkiem dydaktycznego powodzenia pracy jest osobiste zaangażowanie nauczy-

cieli akademickich; nie dotyczy to tylko etapu przygotowania merytorycznego, metodycz-

nego i formalnego, ale i prowadzenia interesujących zajęć, w czasie których studenci zdoby-

wają wiedzę i rozwijają różnorodne umiejętności, czy też refleksji po zakończonym kursie.  

Stosowanie celowo, systematycznie i odpowiednio dobrych do nauczania danego 

przedmiotu (kursu) innowacyjnych metod i form kształcenia wraz z właściwymi pomocami 

dydaktycznymi, jest rodzajem odpowiedzi nauczyciela akademickiego na potrzeby współ-

czesnych studentów. Aktywny, zainteresowany tematem, zaangażowany w ćwiczenia stu-

dent ułatwia nauczycielom akademickim pracę, wyzwala jego zapał, pozytywne emocje i jest 

źródłem satysfakcji. 

Intencją autorki jest, aby opisane w niniejszym tekście przykładowe, uniwersalne pro-

pozycje stanowiły punkt wyjścia do własnych poszukiwań i eksperymentów edukacyjnych 

przez innowacyjnych nauczycieli; choć zdaje sobie też sprawę, że poszukiwania ciekawych 

rozwiązań i ich wdrażanie wymaga dużo czasu i wysiłku. 
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kiego 

Społeczeństwo wiedzy, innowacyjność kształcenia … to hasła, z którymi spotykamy się na co 

dzień. Współczesny proces kształcenia bazuje na zrewidowanych programach, w których pewne pod-

stawy tradycyjnej edukacji pozostają w synergii z edukację opartą na kompetencjach. Oferowane przez 

uczelnie formy kształcenia powinny sprzyjać nie tylko zdobywaniu, pogłębianiu wiedzy, ale rozwojowi 

umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Celem artykułu jest przedstawienie różnorod-

nych form nauczania oraz narzędzi i pomocy, których właściwe zastosowanie w procesie kształcenia 

pozwalają na osiągnięcie wielu efektów uczenia się.  

Słowa kluczowe: kształcenie, aktywne metody i formy nauczania, nauczyciel akademicki. 

Encourage yourself to others will also be involved … from the own practice of the academic 

teacher 

Knowledge based society, innovation of education… these are bywords that we come across every 

day. The modern education process is based on revised curricula in which some foundations of tradi-

tional education are in synergy with competency-based education. Offered by universities forms of ed-

ucation should promote not only the acquisition, broadening of knowledge, but the development 

of practical abilities, skills and social competencies. An aim of the article is to present various forms 

of teaching, as well as didactic tools and aids, which allow to achieve many learning outcomes if used 

correctly in the education process. 

Keywords: education, active methods and forms of education, academic teacher. 
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