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Zaangażuj się i angażuj innych! 

Wszyscy z doświadczenia wiemy, że najlepsze efekty przynosi uczenie 
się przez działanie, tworzenie i kreowanie, poprzez aktywne uczestnicze-
nie w danym projekcie. Im więcej pasji wkładamy w proces dydaktyczny, 
tym lepsze jego efekty. Im bardziej angażujemy się w to, co robimy, tym 
łatwiej nam to przychodzi.

Zaangażowanie zdaje się być pojeciem kluczowym dla osiągania do-
brych efektów kształcenia się, winno więc stać w centrum procesu naucza-
nia – tę tezę starają się udowodnić autorzy zamieszczonych w publikacji 
tekstów. 

Twórczość, pasja, uniwersytet… przynosi różne spojrzenia na zjawisko 
zaangażowania (się) / angażowania (się) w dydaktyce. Znajdziemy tu 
teksty ujmujące ów proces z teoretycznej bądź historycznej perspektywy; 
jak i takie, których autorzy ukazują realne – wypływające z ich dydak-
tycznych doświadczeń – efekty stosowania twórczych rozwiązań eduka-
cyjnych w motywowaniu studentów. A jakie są to metody? Stoliki nego-
cjacyjne, audiodeskrypcja, personalizacja zadań, realizacja projektu – to 
niektóre z propozycji. 

Autorzy piszą nie tylko o konieczności angażowania studentów 
w proces edukacyjny. Zwracają też uwagę na konieczność rozbudzania 
i podtrzymywania pasji dydaktycznej i badawczej zarówno u nauczycieli, 
jak i u studentów. 

W Aneksie znajdują się scenariusze zajęć nagrodzone i wyróżnione 
w ramach konkursu Twórz zespoły – zaangażuj – stwórz warunki uczenia się, 
który odbył się na Uniwersytecie Łódzkim w ramach projektu Twórczy 
Uniwersytet. Stanowią one – naszym zdaniem – bogate źródło inspiracji 
i są dowodem dobrych twórczych praktyk stosownych na Uniwersytecie 
Łódzkim.

Jarosław Płuciennik
Kinga Klimczak
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Jarosław Płuciennik

Zaangażowanie studenta, uniwersytet 
i jego transformacje

Pasja, prawda i zaangażowanie a idea uniwersytetu

Od najdawniejszych, starożytnych czasów prawdę kojarzono z miło-
ścią i dlatego przyjęło się uważać dość powszechnie, że pasje i namięt-
ności związane z badaniami oraz wiedzą tworzą właściwy kontekst dla 
świata akademii i uniwersytetów. Aby prawdę badać, żeby jej poszukiwać 
i aby zbierać dotyczące jej informacje, potrzebna jest pasja. 

Uniwersytety z dawien dawna postrzegano w społeczeństwie jako 
przestrzenie, w których można realizować tak rozumiane pasje. Ludzie 
z pasją – pojętą jako niezwykle silna motywacja mająca swoje oparcie w en-
tuzjazmie wywoływanym jakimś przedmiotem związanym z dyscypliną 
nauki – udawali się na Uniwersytet, aby pasje pogłębiać i rozwijać. Uda-
wali się, a nie chodzili, bo zazwyczaj wyjeżdżali do innego miasta, gdyż 
uczelni było kiedyś mało, a tradycyjne uniwersytety tzw. rezydencjalne 
dominowały krajobraz, co oznaczało, że były one takie, iż oprócz uczęsz-
czania na wykłady i odwiedzania laboratoriów (w postaci np. teatrum ana-
tomicum) studenci przebywali razem, mieszkali i spali w dormitoriach czy 
kolegiach, tam wspólnie uprawiali sporty, bawili się i uczyli. Niegdysiejsza 
akademia nie bez kozery nazywana była Matką Karmicielką (Alma Mater), 
gdyż jednym z ważnych punktów programu kształcenia były wspólne po-
siłki i cywilizowanie studentów poprzez naukę zachowania się przy stole. 

W takim krajobrazie pasja, po części znajdująca właściwą oprawę 
w miłości do prawdy, pozostaje po dziś dzień niezbywalnym pierwiast-
kiem świata uniwersytetów. Do dziś funkcjonują one w najlepszym wy-
daniu jako Alma Mater, tzn. w modelu rezydencjalnym. 

Dlatego olbrzymim problemem staje się współcześnie brak zaan-
gażowania młodych adeptów nauki, bo nimi – wedle obowiązującego 
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prawa – mają być studenci. Ważne dla procesu bolońskiego hasło „ucze-
nia się poprzez badanie” nie może być już dziś jedynie hasłem studiów 
III stopnia, studiów doktoranckich, bo ustawa o szkolnictwie wyższym 
wprost mówi o wciąganiu w badania naukowe studentów I i II stopnia 
(Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ze zmianami). 
Takie badania w systemie studiów elitarnych same się tłumaczą, nie trze-
ba właściwie tego zapisywać w ustawach. Kiedyś, jeszcze na początku 
lat 90., kiedy na studia szło 7% osobników każdego rocznika, o pasje nie 
było trudno, jednak w czasach, gdy połowa każdego rocznika studiuje, 
pasji jest czasem jak na lekarstwo. To są nieubłagane prawa statystyki 
i demografii. 

Stąd nasuwa się pytanie, co to jest pasja i zaangażowanie studentów. 
Na pewno są to pytania praktyczne i jednocześnie niezwykle palące dla 
wielu nauczycieli, zwłaszcza tych, którzy pamiętają inne czasy, kiedy 
studiowanie miało bardziej elitarny charakter. Masowe studia wymagają 
innych rozwiązań. Kiedy wchodzi się do sali wykładowej i staje przed 
„ścianą” niezaangażowanych studentów (a jest to określenie eufemistycz-
ne w tym wypadku) odczuwa się palącą potrzebę znalezienia sposobów 
wzbudzenia pasji (zob. np. wyznania autorki książki Student Engagement 
Techniques). A dziś nie idzie już o to, żeby uczynić z każdego studenta 
potencjalnego naukowca przyszłości, ale o to, aby zmotywować do sen-
sownej nauki, do sensownego uczenia się, które zaowocuje przemianą 
edukacyjną dającą kiedyś zysk samemu kształcącemu się. Wydaje się, że 
problem dotyka już nie tylko masowych wykładów, podczas których au-
dytoria wypełniają kilkusetosobowe masy studentów, ale dotyczy także 
zwykłych, znacznie mniej licznych zajęć, tzw. konwersatoryjnych czy ćwi-
czeniowych i laboratoryjnych. 

Wśród słów przywoływanych w kontekście zaangażowania pojawia 
się nie tylko pasja, ale także podekscytowanie, podniecenie, żarliwość i od-
danie. Dlatego nie od rzeczy jest przypomnienie, że słowa studia i studiowa-
nie pochodzą od łacińskich studeo oraz studere, które oznaczają oddanie się 
czemuś, usiłowanie czegoś i kultywowanie, okazanie żarliwości i pilności. 
To jest definicja ucznia i studenta. Zatem uczeń bądź student, który nie 
jest zaangażowany, nie może, wedle tego klasycznego, etymologicznego 
ujęcia, być nazwany studentem. Taka jest nieubłagana logika substancjal-
nej semantyki. Oczywiście, nie możemy na niej poprzestać, dziś musimy 
nasze spojrzenie na tę sprawę znacznie bardziej zniuansować. 

Pomimo różnych konstruktywistycznych i sceptycznych prądów 
umysłowych świat uniwersytecki nadal definiowany jest przez prawdę 
i jej poszukiwanie, o czym można się przekonać nie tylko w klasycznym 
tekście Kazimierza Twardowskiego O dostojeństwie uniwersytetu z 1933 r. 
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(zob. reprint Poznań 2011), ale także w dokumencie Magna Charta Uni-
versitatum z 18 września 1988 r., który patronuje procesowi bolońskiemu. 
Postulat autonomii czy niezawisłości świata uniwersyteckiego zbiega się 
w obu dokumentach z wizją uniwersytetu badawczego, w którym bada-
nie i nauczanie, badanie i uczenie się są ze sobą splecione nierozdziel-
nie. Prawda i jej dociekanie, prawda i jej poszukiwanie przyświecają idei 
uniwersytetu od początków jego istnienia. Splot wartości z tym związany 
obejmuje także żarliwość nauczycieli i studentów, która niekoniecznie ko-
jarzy się z żarliwością wyznawczą różnych organizacji religijnych, a która 
kojarzona jest raczej we wspomnianych tekstach z krytycyzmem i kry-
tycznym, problemowym myśleniem. Innymi słowy, zaangażowanie może 
polegać w przypadku uniwersytetu na badaniu, a to jest niemożliwe bez 
krytycznego myślenia i prób rozwiązywania problemów. Warto w tym 
miejscu wskazać, że w tradycji myślenia pragmatycznego, w którym po-
czesne miejsce zajmują pasje, to John Dewey już w roku 1916 połączył kry-
tyczne myślenie z zaangażowaniem studenta w rozwiązywanie problemu 
[Fishman, McCarthy 2007].

Definicja zaangażowania

W tym miejscu rozważań czas już na możliwie najściślejsze zdefi-
niowanie studenckiego zaangażowania. Posłużę się jedną z możliwych 
definicji tego zjawiska, autorstwa Elizabeth F. Barkley: „Zaangażowanie 
studenta jest procesem i wytworem doświadczanym w sposób ciągły, 
a wynika z synergistycznej interakcji między motywacją i aktywnym ucze-
niem się” [Barkley 2010, kindle edition]. Motywację także można rozma-
icie definiować, jednak trzeba założyć, iż ma ona wiele wspólnego z miarą 
zainteresowania i skupienia uwagi studenta [Brophy 2004]. To z kolei we 
współczesnych psychologicznych teoriach uczenia się koresponduje z ko-
niecznością stworzenia zewnętrznych warunków uczenia się, aby umoż-
liwić zaistnienie głównych celów uczenia się i zastąpienie przez nie celów 
działania i zachowania. 

Czynniki zwiększające zaangażowanie i dojrzałe uczenie się 
w uniwersytecie badawczym 

Według znanego kognitywisty Petera Gärdenforsa trzy ważne czyn-
niki zwiększają motywację studenta: ciekawość, poczucie kontroli oraz 
współpraca (ang. 3 X C, curiosity, control, cooperation) [P. Gärdenfors, 
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wykład TedX; por. Gärdenfors 2010]. Wydaje się, że może to korespon-
dować po części z teorią samookreślenia (self-determination theory) [Deci, 
Ryan 1985; 2002], która wspomina o trzech potrzebach wewnętrznych 
wspomagających wewnętrzną motywację: autonomii (niezawisłość i sa-
mookreślenie celów), kompetencji oraz relacyjności, oznaczającej zwią-
zek z innymi poprzez interakcje społeczne. Szczególnie dobrze taka teoria 
pasuje do wizji dojrzałego i samodzielnego, samostanowionego uczenia 
się dorosłych, którzy nie są uczeni, tylko uczą się, nauczyciele zaś wspo-
magają ich w tym procesie transformacji siebie w związku z aktywnym 
uczeniem się. 

Ideał samostanowienia i dojrzałości studenta jest dziś szczególnie do-
brze widoczny także w kontekście tego, że uczenie się „zdarza się wszę-
dzie” i że dziś uczymy się przez całe życie (ang. Life Long Learning). Dlate-
go, kiedy pisze się o jakości kształcenia, bardzo często używa się określeń 
lepiej oddających charakter kontroli jakości w świecie akademickim: pisze 
się i mówi niekoniecznie o gwarancji jakości, ale o jej zapewnianiu i do-
skonaleniu. Gwarancja jakości produktu może zachodzić, kiedy produkt 
jest skończony, człowiek zaś z powodów pryncypialnych nie może być 
tak rozumianym produktem, dlatego edukacja jest procesem, a zapewnie-
nie jakości podlega nieustannemu doskonaleniu. 

Kiedy w tym kontekście piszemy o aktywnym, samoświadomym 
uczeniu się studenta mamy na myśli nade wszystko uczenie się na uni-
wersytecie badawczym, w ramach którego poszukuje się prawdy i roz-
wiązuje problemy. Obecne współcześnie powszechnie globalizacja, cy-
fryzacja i mobilność nośników informacji powodują niezwykle głęboko 
sięgające i dalekosiężne wstrząsy w obszarze edukacji, które dotarły już 
także do świata akademickiego. Quality Forum zorganizowane przez Eu-
ropean Universities Association w 2014 r. w Barcelonie potwierdza ten 
fakt i jednocześnie jest świadectwem prób odzyskiwania równowagi po 
pierwszej fali zmian i przekształceń. Najważniejszym wnioskiem z tego 
Forum wypływającym jest stwierdzenie, że student musi być w centrum 
uwagi całego uniwersyteckiego świata, tego od niego chce społeczeństwo 
i tego wymagają współczesne przemiany. Edukacja na różnych pozio-
mach zdarza się dziś także poza murami tradycyjnych uniwersytetów, 
dlatego jeśli uczelnie te pragną utrzymać swoją wysoką pozycję w świe-
cie instytucji kultury zachodniej, muszą uczynić studenta centrum, wokół 
którego wszystko będzie się „kręcić”. Znamienne w trakcie wspomniane-
go Forum europejskich uniwersytetów było to, że to studenci stanowili 
trzon zarządzającego ciała konferencji i to oni często moderowali dyskusję 
oraz podsumowywali debaty. W związku z tym pojawia się pytanie o ja-
kość dostarczanej przez uniwersytety edukacji. 
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Główne modele jakości kształcenia i uczenia się  
na współczesnych uniwersytetach

Warto powiedzieć, że jakość we współczesnych teoriach zarządzania 
jest rozumiana nade wszystko poprzez pojęcie satysfakcji klienta. Tak ro-
zumiana jakość nie może zostać wprost przeniesiona na grunt uniwersy-
tecki, gdyż – jak argumentuje wielu – uniwersytet nie jest zwyczajnym 
przedsiębiorstwem. Wśród różnych modeli rozumienia jakości można, 
wedle podręcznika EURASHE autorstwa Luciena Bollaerta, zauważyć 
dominację pięciu, które dobrze jest ująć poprzez przeważające w nich me-
tafory jakości [Bollaert 2014].

Po pierwsze, jakość możemy rozumieć jako doskonałość (ang. excel-
lence). Odpowiedniki polskie angielskiego rzeczownika excellence to do-
skonałość, perfekcja, wyjątkowość, wybitność, świetność czy znakomitość 
i wyborność. Jeśli sięgnąć do źródłosłowu doskonałości, to znaczenie bę-
dzie się rozmijać ze znaczeniem leksykalnym, bo doskonały to nie tylko 
wykończony, spełniony (łac. perfectus) czy taki, co osiągnął swój cel. Jeśli 
sięgnąć jednak do źródłosłowu angielskiego excellence (rz. ze starofran-
cuskiego excellence, z łac. excellentia „wyższość”, „doskonałość”, od excel-
lentem, excellens „towering, distinguished, superior”), to najbliższy odpo-
wiednik w języku polskim odnajdziemy w wybitnym, wybijającym się, 
wyjątkowym. Tak rozumiana jakość jest nazbyt wyłączająca i niezgodna 
z duchem masowej, demokratycznej edukacji. Nie mam tutaj na myśli 
normatywnych stwierdzeń w rodzaju: „uniwersytet nie powinien uczyć 
doskonałości”, abstrahuję też od normatywnych celów uniwersytetu, 
stwierdzam jedynie, że w sytuacji umasowienia wyższej edukacji i jej uni-
wersalizacji w związku z globalizacją oraz cyfryzacją, tak rozumiana ja-
kość staje się anachroniczna. Odstawanie, wyrastanie ponad przeciętność, 
wybitność i górowanie nad wszystkim, to nie mogą być ideały demo-
kratycznej i masowej edukacji, gdyż uniwersytet, zwłaszcza w domenie 
publicznej, nie może skupiać się wyłącznie na wybitności – czego innego 
oczekują dziś od świata akademii społeczeństwo, a także państwo.

Innym modelem posługującym się rozmaitymi metaforami jest do-
skonałość i spójność w znaczeniu dokonania, spełnienia i wypełnienia 
zamierzenia. Także i ten model stanie się nieprzydatny do dalszych roz-
ważań, bo metafora wypełnienia, spełnienia, skończenia czy dokonania 
pozostaje w sprzeczności z ideą ciągłej, otwartej edukacji przez całe życie 
oraz z procesualnym charakterem samego uczenia się. Tak jak systemy 
jakości muszą nieustająco się poprawiać i doskonalić, tak uczenie się nie 
może poprzestawać na żadnym etapie. Co więcej, gdyby potraktować tę 
doskonałość i spełnienie jako perfekcję w znaczeniu greckim, obecnym 
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np. w nowotestamentowym zdaniu (Mt 5:48) „bądźcie doskonałymi”: 
„Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest” [Bi-
blia warszawska 1975]. W tym fragmencie wpływowego tekstu kultury reli-
gijnej dwa razy wystąpiło słowo odwołujące się do gr. τέλειος téleios; fem. 
teleía, neut. téleion, adj. a to od télos (G5056), oznaczającego cel, przyczy-
nę. W tym sensie doskonały oznacza skończony, taki, co osiągnął swoje 
granice, jest ukończony, kompletny, pełen i niewybrakowany. Abstrahuję 
w tym miejscu od semantyki moralnej, którą przecież takie fragmenty się 
cechują, bo można owo greckie słowo związane z osiągnięciem celów ro-
zumieć także w odniesieniu do dojrzałości i pełnego rozwoju. Jednak i ta-
kie podejście wydaje się nieprzydatne, bo efekty kształcenia, poszczególne 
cele uczenia się i kształcenia na uczelniach w Polsce mogą być – wedle 
przyjętego prawa – realizowane w różnym stopniu, tzn. osiągnięcie ich 
jest zakładane w każdym programie kształcenia w stopniu przeciętnym, 
wszystko co ponad przeciętność wyrasta, powinno być doceniane specjal-
ną skalą ocen, natomiast osiągnięcie celu w postaci efektu kształcenia nie 
oznacza bynajmniej osiągnięcia perfekcji, tzn. nie oznacza niemożności 
dalszego rozwoju i doskonalenia zakładanego efektu.

Trzecim modelem jakości jest taki wzorzec, w którym przez jakość 
rozumiana jest przydatność do osiągnięcia celu (ang. fitness for purpose). 
Owo dopasowanie jest związane z percepcyjnymi jakościami kształtu: coś 
dobrze leży, kiedy dopasowane, coś jest właściwego kształtu, czyli dosto-
sowane. Tak rozumiane dostosowanie do celu jest niewątpliwie obce świa-
tu akademickiemu, szczególnie mocno dominuje w przemysłach, w któ-
rych istotne znaczenie ma tzw. design i wygląd estetyczny, dlatego tak 
wiele dyskusji wywołują w świecie uniwersyteckim próby narzucenia mu 
wartości ściśle zawodowego kształcenia. W ten sposób pojmowane dopa-
sowanie najlepiej jest widoczne w podejściu konsumenckim: produkt ma 
mi pasować, spełniać oczekiwania, które związane są z celami konsumen-
ta. Konsument ma być zadowolony, czyli usatysfakcjonowany. Czasami 
w kontekstach pozakademickich tak rozumiana jakość może być mylona 
z siłą wedle metafory „im więcej, tym lepiej”. Jednak, o czym świadczy 
już choćby historia z „survival of the fittest” Darwina, rozumienie bycia 
„najlepiej przystosowanym” jako bycia najsilniejszym nie znajduje popar-
cia w faktach. 

Kompletnie różnym rozumieniem ekonomicznym posługują się wy-
znawcy teorii ukutej z perspektywy wytwórcy/dostawcy [Urbaniak 2004], 
w której najważniejsza jest relacja wartości do kosztów: im większe koszty 
wytworzenia, dostarczenia produktu, tym wyższa jakość. Takie podejście 
zyskuje czasami poparcie w środowisku akademickim, w którym wartość 
kierunków z dyscyplin nauk przyrodniczych określa niekiedy duża kosz-
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tochłonność zajęć laboratoryjnych. Jednak na szerszą skalę tak pojmowa-
na jakość nie może znajdować zrozumienia w sytuacji, kiedy koszty nie 
zawsze kojarzą się z jakością przywoływaną w innych modelach. 

Można byłoby sobie wyobrazić podobny do tego, jednak nieco bar-
dziej złożony model, w którym metafora „im więcej kosztów, tym lepiej” 
zostanie zastąpiona metaforą równowagi: osiągnięciem najwyższej moż-
liwej jakości za najniższą możliwą cenę, tzn. osiągnięciem najwyższej 
możliwej jakości przy poniesieniu najniższych kosztów. Ta umiarkowa-
na wersja jest prawdopodobnie koniecznym sposobem rozumienia za-
rządzających uniwersytetami dziekanów i rektorów, jednak na gruncie 
dydaktyki szkolnictwa wyższego nie może dominować, gdyż w konkret-
nych sytuacjach dydaktycznych w salach wykładowych i seminaryjnych 
operowanie takimi kategoriami jest trudne, jeśli nie niemożliwe.

Najbardziej chyba atrakcyjny wzorzec relacji, i najbardziej przekonu-
jący, znajdziemy w modelu piątym, transformacyjnym, w którym jakość 
jest rozumiana jako zdolność transformacji podmiotu uczącego się. Trans-
formacja to zmiana kształtu (ang. transform (v.) „change the form of”, 
z łac. transformare „change in shape, metamorphose”, od trans- „across” 
zob. trans- + formare „to form”. W tym sensie im bardziej przemieniające 
są studia, tym lepsze. Oczywiście przemiana może przebiegać w różnych 
kierunkach, jednak w kontekście zasadniczego celu edukacji uniwersytec-
kiej mającej wzmacniać autonomię i dojrzałość jednostki, tak rozumiana ja-
kość będzie zawsze jakością stowarzyszoną z poczuciem sensu i zdatności 
do samodzielnego przeżycia w świecie. Warto podkreślić, że transforma-
cje i metamorfozy są zawarte w polskich słowach kształcenie i wykształ-
cenie, choć to drugie łączy model i metafory transformacyjne z modelem 
spełnienia, wypełnienia i zakończenia. Ciekawe, że już „edukacja” jako 
termin będzie miała raczej znaczenie bliższe treningowi, a w niektórych 
średniowiecznych kontekstach także torturom. Zatem kształcenie i kształ-
cenie się powinno być rozumiane jako znajdujące najpełniejsze spełnie-
nie w transformacyjnym modelu jakości. Tradycyjne podejście widoczne 
w powiedzeniu, że rozwinąć może cię jedynie to, czego z początku nie 
rozumiesz, oddaje bardzo dobrze tę myśl o transformacyjnym charakterze 
prawdziwego kształcenia i uczenia się. 

Tak pojmowana jakość będzie wyraziście odbiegać od jakości rozumia-
nej w kontekstach uzawodowienia kształcenia wyższego: misją uniwer-
sytetu często definiowaną staje się niekoniecznie tylko wiedza z wąskich 
dyscyplin, choć prawda nadal leży u fundamentów tej instytucji. Jednak 
w pragmatycznie nastawionym kształceniu uniwersyteckim nie można 
zapominać, że 60% tego, co wynosi się z uniwersytetu stanowią tzw. umie-
jętności uniwersalne (ang. transferable skills) oraz miękkie umiejętności 



16 Jarosław Płuciennik

komunikacyjne – i dlatego głównym celem powinno być zaangażowanie 
i motywowanie studentów do skupienia na kształceniu umiejętności i po-
staw zwanych kompetencjami społecznymi. Tylko te uniwersalne umie-
jętności, niezwiązane z konkretnymi profesjami i dyscyplinami, dadzą 
studentowi szansę na dostosowanie się do niezwykle szybko i dynamicz-
nie zmieniającego się rynku pracy. Kluczowymi kompetencjami wieku 
XXI, bardzo potrzebnymi w prawdziwym kształceniu uniwersyteckim, 
są takie kompetencje tradycyjne, jak: umiejętności komunikacyjne (języ-
kowe i pozajęzykowe, w języku ojczystym i obcym, we własnej kulturze 
i w obcej), tolerancja i wiedza kulturowa. Jednak uwagę zwracają także 
inne kompetencje rozwinięte: kreatywność, ciekawość (przekładalna na 
efekt kształcenia określany jako „zdolność uczenia się przez całe życie”), 
wytrwałość i cierpliwość. Refleksja, którą łatwo zauważyć obecnie w cza-
sie konferencji EUA Quality Forum 2014 w Barcelonie, zmierza w stronę 
wzmacniania zarówno umiejętności i kompetencji zawodowych tych za-
wodów, o których wiele wiadomo – takich jak prawnik bądź medyk (bo 
od początków uniwersytetów te zawody były), jak i wzmacniania warto-
ści, umożliwiających dostosowanie się do zawodów rodzących się lub ta-
kich, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć (zob. rosnący rynek pracy 
związany z cyfryzacją i kulturą cyfrową). Wytrwałość i ciekawość są tutaj 
szczególnie istotne, podobnie jak kreatywność i krytyczne myślenia. Ak-
centuję w tym miejscu kluczowe kompetencje, bo całe Quality Forum 2014 
było także skupione na istotnej zdolności do współdziałania, co wyraźnie 
widać m.in. w demokratycznych formach oceny postępów w uczeniu się 
na platformach cyfrowych w ramach nowego na świecie (występującego 
od 2012 r.) zjawiska edukacyjnego zwanego Massive Open Online Cour-
ses (czyli MOOCs).

Jednokierunkowe modele kształcenia, które akcentują sam proces 
nauczania (najlepiej skupiony wyłącznie bądź niemal całkowicie na wie-
dzy), znajdują dzisiaj coraz częściej konkurencję w postaci mediów inter-
aktywnych i interaktywnych metod kształcenia i uczenia się. Owo inter-
aktywne uczenie się cyfrowe często przebiega w warunkach licznych 
quizów i testów, które kończą się także oceną dokonywaną przez innych 
uczestników kursów. 

Z drugiej strony coraz częściej w uczelnianych systemach zarządza-
nia jakością spotkać można przedmiotowe kontrole jakości i informację 
zwrotną w postaci przedmiotowych ankiet osiągania efektów kształcenia 
na konkretnych zajęciach. Jedną z form takich ankiet na Uniwersytecie 
Łódzkim jest pytanie przy każdym zakładanym w module kształcenio-
wym efekcie kształcenia, w jakim stopniu został on zrealizowany na za-
jęciach. Możliwości wyboru tworzą we wspomnianej formie pięć stopni: 



17Zaangażowanie studenta, uniwersytet i jego transformacje

1) nigdy o tym nie słyszałem; 2) czytałem o tym w sylabusie; 3) wspomi-
nano o tym na zajęciach; 4) przedyskutowaliśmy to na zajęciach; 5) ćwi-
czyliśmy praktycznie rzecz na zajęciach. Można sobie wyobrazić jednak 
zgodnie z regułą pragmatyczną, że dodanie 6. stopnia w postaci – ćwiczy-
łem na zajęciach i stosowałem poza nimi – dopełniałoby skalę w sposób 
niemal doskonały.

Technika angażowania – pisanie prac akademickich

Na tym tle chciałbym omówić jedną z podstawowych technik anga-
żowania studentów, jaką jest pisanie prac częściowych, zaliczeniowych 
i dyplomowych. 

Pisanie prac na różnych zajęciach, nie tylko na zajęciach dedyko-
wanych nauce pisania, jest uważane w literaturze przedmiotu za jeden 
z najlepszych sposobów angażowania studentów [Bean 2011; 1996]. John 
Bean wierzy, iż promocja nauki pisania jest nauką krytycznego myślenia 
(zob. jak wiele uwagi poświęca krytycznemu myśleniu w swoim wykła-
dzie Twardowski w O godności uniwersytetu). Jednocześnie narasta raczej 
powszechna na uczelniach świadomość, że bez krytycznego myślenia nie 
może być mowy o wyższym wykształceniu, że jest to niezwykle i całościo-
wo angażująca kluczowa kompetencja, której coraz częściej brakuje kan-
dydatom na studentów i studentom różnych kierunków [zob. Maryellen 
Weimer, Foreword, w: Bean 2011]. John Bean sam we wstępie powtarza, że 
głównym jego celem było zaangażowanie studentów, przejście od pasyw-
ności do aktywności.

Jednocześnie angażowanie przez pisanie oznacza angażowanie w ba-
dania naukowe, gdyż najlepszym sposobem na wypracowanie warsztatu 
badawczego, technik, narzędzi i metod badania jakiegokolwiek przedmio-
tu jest napisanie pracy badawczej – w formie eseju akademickiego. Przy 
czym warto podkreślić, że znamion pracy badawczej nie mają wyłącznie 
prace dyplomowe, nade wszystko te na II stopniu kształcenia uniwersy-
teckiego, czyli magisterskie, ale każda praca pisemna, nawet cząstkowa 
praca o charakterze sprawozdania z badania jakiegoś wąskiego poletka 
problemowego. We współczesnym świecie umiejętne zebranie informacji 
ze świata cyfrowego urasta już przecież do rangi nowego, całkiem popłat-
nego zawodu (zob. nowe zjawiska zwane z ang. data mining czy Big Data), 
dlatego pisanie krótkiego sprawozdania z przeszukiwania internetu jest 
już zadaniem poważnie badawczym, zwłaszcza w naukach społecznych 
i humanistycznych. Trzeba jedynie przestać myśleć o internecie jako o do-
menie działalności wyłącznie kryminalnej. 
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Należy zapytać, czym są umiejętności badawcze i jak się one mają do 
zaangażowania. Wydaje się, że prawdziwe badanie nie jest możliwe bez 
całościowego przebudzenia świadomości adepta wybranej dyscypliny ba-
dawczej. 

Całkiem niedawno na wielu wiodących uniwersytetach zachodnich 
doszło wręcz do powstania swoistych ruchów krytycznego myślenia i ru-
chu na rzecz pisania prac przez całe studia. W kontekście pisania i kry-
tycznego myślenia badawczego zaangażowanie studenta oznacza nade 
wszystko zaangażowanie w problem, zanurzenie w nim, konfrontację 
z nim, borykanie się z problemem, co często oznacza nawet walkę z nim 
i „nabicie sobie guza”. Pisanie pracy badawczej, innymi słowy, jest reali-
zacją postulatów metodycznych nauczania problemowego, ale także dy-
rektyw ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w której nowelizacji znalazły 
się nakazy wciągania nie tylko doktorantów, co oczywiste, ale także stu-
dentów zarówno II stopnia, tych bardziej naukowych, mniej zawodowych, 
magisterskich, jak i studentów I stopnia – w badania naukowe. Stawianie 
prawdziwych problemów przed studentami wciąga ich w aktualne spory 
naukowe, debaty społeczne, aktywizuje umysł w czynności poszukiwania. 

Nie chodzi przy tym, jak podkreśla John Bean, o naukę pisania w ję-
zyku ojczystym, zatem naukowcy różnego typu nie powinni ze złością 
wspominać o wyręczaniu polonistów, bo ucząc pisać akademickie eseje, 
uczą nade wszystko myśleć i badać, stawiając przed studentami proble-
my, sami mogą zyskać, bo znajdowanie i rozwiązywanie problemów uczy 
wszystkie wciągnięte w sprawę strony. Innymi słowy, chodzi o kształ-
cenie kluczowych kompetencji, w tym także posługiwanie się językiem 
ojczystym czy obcym, ale nade wszystko jednak o rozwiązywanie proble-
mów, kreatywność i „zwykłą” niezwykłą samodzielność myślenia. O tę 
umiejętność myślenia chodziło Twardowskiemu w eseju O dostojeństwie 
uniwersytetu i o myśleniu jako warunkującym językowe wysłowienie pisa-
ła np. Stefania Skwarczyńska, przypadkiem wywodząca się z tego samego 
polskiego kręgu intelektualnego. 

Czy zaangażowanie można mierzyć przez czas spędzony na zaję-
ciach? Można, to powszechna nie tylko w Polsce praktyka. Najważniej-
sza miara jednak to zdolność do powtarzalnej aktywności, a tę można 
kształtować poprzez zaangażowanie w czas, dużo czasu spędzonego na 
pisaniu – w ten sposób wyrabia się zdolność do powtarzalnych sposo-
bów myślenia i ekspresji, wyrabia się styl myśli i mowy. Przy czym warto 
podkreślić, że takie pisanie angażuje nie tylko poprzez interaktywność, 
ale i problemowość, każde zdanie jest zadaniem, każda myśl wykluwa 
się mozolnie. Ta cecha pisania ma szczególnie istotne znaczenie w dobie 
powszechnych niestety praktyk kupowania prac dyplomowych oraz pla-
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giatowania i sprytnej techniki „kopiuj i wklej”. Jeśli nie powrócimy do 
podstaw świata nauki, czyli umiejętności samodzielnego myślenia, ska-
żemy się na bardzo poważne problemy w przyszłości. A powrócić do 
kształcenia samodzielnego myślenia możemy nade wszystko poprzez za-
dawanie i sprawdzanie oraz poprawianie prac pisemnych. I nie chodzi 
tylko o pracę końcową, często student jest na początku zajęć informowany 
o końcowej pracy zaliczeniowej, którą zaczyna pisać pod koniec tych zajęć 
albo zaliczając w sesji egzaminacyjnej przedmiot. Taka praca zaliczeniowa 
powinna być pisana systematycznie, jej temat dobrany na samym niemal 
wstępie i indywidualizowany w zależności od zainteresowań, pasji i moż-
liwości intelektualnych studenta, jej zaś główny problem powinien nękać 
studenta każdego dnia, w najmniej spodziewanych chwilach i okolicz-
nościach, jedynie wtedy możemy mówić o zaangażowaniu i możliwości 
zaistnienia kreatywności i innowacji. Zaangażowanie w pracę pisemną 
można też mierzyć poprzez wysiłek wkładany w rozwiązanie zadania, 
pojętego jako wyzwanie – zbyt łatwe i zbyt trudne nie będą angażować, 
dlatego zadanie musi być dobrane przy zachowaniu indywidualizacji. 
Wysiłek studenta tylko wtedy będzie owocował prawdziwą umiejętno-
ścią, kiedy będzie systematyczny, autentyczny i stały: dlatego tak ważne 
są też nieustające konsultacje z innymi, dyskusje w grupie i na forach, 
także cyfrowych forach społecznościowych. 

Interaktywność może być także widoczna, kiedy spojrzeć na ważną 
cechę dobrego pisania: jest ono rozpoznawalne, bo widać w nim dbałość 
o punkt widzenia czytelnika, bo piszący wydaje się nieustannie przyj-
mować obok własnej perspektywę potencjalnych czytelników [Pinker 
2014]. Dlatego dobre pisanie często jest obarczone zarzutami stwierdza-
nia oczywistości, jednak prostota i klarowność oraz nazywanie rzeczy po 
imieniu to nieodłączne cechy dobrego pisarstwa. Interaktywność obecna 
w pisaniu jest zatem świetną nauką umiejętności społecznych, kompeten-
cji komunikacyjnych oraz empatii, które przyświecają wielu działaniom 
w nauczaniu: bo empatia przydaje się w życiu, ułatwia je i sprawia, że 
nasze relacje z innymi stają się satysfakcjonujące. Pinker pisze w tym kon-
tekście o tzw. przekleństwie wiedzy, bo wiedza o tym, iż jesteśmy różni, 
jest swego rodzaju obciążeniem, powoduje, że musimy się bardziej starać. 
Nie jest to wiedza encyklopedyczna, raczej świadomość, która wpływa na 
myślenie, mówienie i działanie. Wallace pisze w związku z tym, że w jego 
doświadczeniu ze szczególnie uzdolnionymi studentami najistotniejsze 
było pamiętanie, że ktoś później będzie czytał to, co piszemy, i że będzie 
to ktoś inny od piszącego i że on/ona nie może czytać naszego umysłu. To 
jest nawet tytuł jednego z rozdziałów książki Wallace’a i Bryana: Czytelnik 
nie potrafi czytać ci w myślach…
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In my experience with students – talented students of writing – the most impor-
tant thing for them to remember is that someone who is not them and cannot 
read their mind is going to have to read this. In order to write effectively, you 
don’t pretend it’s a letter to some individual you know, but you never forget that 
what you’re engaged in is a communication to another human being. The bro-
mide associated with this is that the reader cannot read your mind. The reader 
cannot read your mind. That would be the biggest one (Quack this way… 2013).

Warto powtórzyć, że kiedy padają argumenty za nauką pisania na za-
jęciach ze studentami, na zajęciach kursowych w ramach wszystkich pro-
gramów kształcenia na uniwersytecie, to nie idzie tutaj ani o wyręczanie 
polonistów, ani też o kształcenie tzw. twórczego pisania, które faktycz-
nie jest wąską humanistyczną specjalnością, dostępną tylko elicie. Idzie 
o wciąganie w pracę badawczą i procesy myślowe charakterystyczne dla 
działalności naukowej. 

Miara zaangażowania, rubryki i nanocertyfikaty

Powstaje pytanie, jak mierzyć zaangażowanie. Czy wystarczy odno-
tować błysk w oku studenta, aby założyć że istnieje? Czy można pytać 
studenta o intymne relacje emocjonalne, o to, co czuje podczas zajęć, albo 
gdy wykonuje jakieś zadanie? Jak stwierdzać istnienie bądź nieistnienie 
zaangażowania. Wydaje się, że maksyma pragmatyczna Peirce’a w tym 
wypadku może nam pomóc w ukonkretnieniu naszych pomysłów: Roz-
ważmy, jakie praktyczne skutki może pociągnąć za sobą przedmiot naszej 
myśli i te właśnie skutki będą stanowić treść pojęcia. Oczywiście, nie jest 
to zadanie łatwe, jednak w sukurs przyjść mogą współczesne techniki po-
miaru różnych efektów kształcenia w postaci popularnych w środowisku 
cyfrowym tzw. rubryk: polegają one na wskazaniu możliwie dokładnie 
określonych i łatwo stwierdzalnych, namacalnych efektów, które składają 
się na lepiej lub gorzej wykształcony zamierzony przez nauczyciela efekt. 
Rubryki nauczycielskie pomagają osiągnąć bardziej obiektywną ocenę. 
Gdyby zastanowić się nad miarą zaangażowania, to zainteresowanie stu-
denckie może być stopniowalne w zależności od tego, czy student jest 
w stanie powiedzieć „interesuje mnie to”, ale jest ono niewątpliwie więk-
sze, jeśli powie: „czuję podniecenie, kiedy o tym myślę”, niewątpliwie zaś 
największe, kiedy może stwierdzić: „codziennie wstaję z zapałem, aby to 
rozwiązać”. Pomiędzy tymi granicznymi stanami rozciąga się cała skala 
możliwego zainteresowania podmiotu jakimś przedmiotem. Ale ten przy-
kład jest dość ogólnikowy, dlatego proponuję przyjrzeć się przykładowej 
rubryce przygotowanej dla jednego z efektów kształcenia, przyjętego na 
seminarium kulturoznawczym. 
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EFEKT KSZTAŁCENIA: Student przygotowuje (w języku polskim 
i obcym) typowe prace pisemne, spełniające wymogi stawiane tekstom 
naukowym, dotyczące zagadnień szczegółowych w dziedzinie wytwo-
rów kultury i nauk o kulturze, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych oraz różnych źródeł:

RUBRYKA
–– przygotowuje rozszerzony konspekt pracy pisemnej w języku pol-

skim na co najmniej jedną stronę A4 (1800 znaków ze spacjami), korzysta-
jąc z pięciu źródeł – 1 punkt;

–– przygotowuje syntetyzującą pracę pisemną w języku polskim na co 
najmniej pięć stron A4 (1800 znaków ze spacjami), korzystając z dziesięciu 
źródeł – 3–4 punkty;

–– przygotowuje dłuższą niż pięć stron A4 pracę pisemną w języku 
polskim, korzystając z więcej niż dziesięciu źródeł – 6 punktów;

–– przygotowuje pracę pisemną w języku polskim o objętości wska-
zanej przez prowadzącego seminarium, korzystając z więcej niż dziesię-
ciu źródeł, wykazując się znajomością tematu i umiarkowaną biegłością 
w stosowaniu terminologii specjalistycznej (trzy–cztery poprawnie zasto-
sowane i omówione terminy) – 7 punktów;

–– przygotowuje w pełni poprawną językowo pracę pisemną w języ-
ku polskim o objętości wskazanej przez prowadzącego seminarium, ko-
rzystając z więcej niż 15 źródeł, wykazując się dużą znajomością tematu 
i biegłością w stosowaniu terminologii specjalistycznej (5–6 poprawnie 
zastosowanych i omówionych terminów); potrafi przygotować mniejszą 
objętościowo pracę na ten sam temat w języku obcym, korzystając z co 
najmniej pięciu źródeł obcojęzycznych – 8–9 punktów;

–– przygotowuje w pełni poprawną językowo pracę pisemną w ję-
zyku polskim o objętości wskazanej przez prowadzącego seminarium, 
korzystając z więcej niż 20 źródeł, wykazując się dobrą znajomością 
tematu i biegłością w stosowaniu terminologii specjalistycznej (co naj-
mniej osiem poprawnie zastosowanych i omówionych terminów); po-
trafi przygotować podobną objętościowo pracę na ten sam temat w ję-
zyku obcym, korzystając z co najmniej dziesięciu źródeł obcojęzycznych 
– 10 punktów.

Prowadzący może, aby wzmocnić zaangażowanie studenta, stoso-
wać coraz bardziej popularne nie tylko w nauczaniu cyfrowym nano-
stopnie, nanocertyfikaty, znane z języka angielskiego badge. W przypad-
ku omawianego efektu kształcenia przkładowe badge mogą wyglądać 
następująco
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NANOCERTYFIKATY (ODZNAKI SPRAWNOŚCIOWE – BADGES):
REDAKTOR – do 6 punktów,
PISARZ – do 9 punktów,
MISTRZ PIÓRA – do 10 punktów.

Popularność tego typu konkretnych i materialnych nagród czy mikro-
ocen bierze się ze zmiany pokoleniowej, która właśnie zachodzi: na uni-
wersytety przychodzą już roczniki w całości wychowane i definiowane 
nie przez medium druku, ani nawet telewizji czy radia, ale przez medium 
gier komputerowych. Zdobywanie poszczególnych poziomów jest całko-
wicie naturalne i zrozumiałe w świecie tych gier, dlatego tak popularne 
stają się także odznaki zdobywania poszczególnych sprawności. Piszę tu-
taj o zjawisku gamifikacji, które staje się coraz poważniejszym żywiołem 
nowoczesnej metodyki nauczania. Nauczania i uczenia się, bo w centrum 
tej metodyki stoi student, który ma być zaangażowany przez całe życie. 
Może on także ocenić to, co robi nauczyciel. Najlepiej, gdy robi to w an-
kiecie, która będzie także mierzyła stopień osiągania efektów kształcenia. 
Przykład takiej ankiety zaczerpnąłem od jednego z zaprzyjaźnionych wy-
kładowców uniwersyteckich:

Pytenie o EFEKT X

Możliwe odpowiedzi:
1)–Nigdy nie słyszałem;
2)–Czytałem o tym w sylabusie kursu;
3)–Wspominano o tym na zajęciach;
4)–Przećwiczyliśmy to na zajęciach;
5)–Sprawdziłem to poza zajęciami.

Dobra byłaby, acz już nieosiągalna, ankieta po latach. Zaangażo-
wanie studenta w proces dydaktyczny nie może kończyć się w salach 
seminaryjnych i wykładowych, musi trwać. Gamifikacja może być do-
brym rozwiązaniem, a pomoce techniczne w postaci cyfrowej mogą ją 
ułatwić i uczynić trwałą, bo współczesne młode pokolenie nie rozstaje 
się z gadżetami, towarzyszą mu one przez 24 godziny na dobę, siedem 
dni w tygodniu. Uniwersytet poprzez gamifikację może rozciągnąć 
skalę swojego oddziaływania niepomiernie. Rubryki dobrze wpisują 
się w proces dydaktyczny w zarysowanym przeze mnie wcześniej mo-
delu transformacyjnym: zaangażowanie odgrywa tutaj rolę pewnego 
wyzwalacza, najważniejsza jest miara głębi transformacji, której pod-
lega student. 
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Student engagement, university and its transformation 
(summary)

The author begins his article pointing out civilizational and demographic transforma-
tions that also influenced the academic world. All those processes resulted in a decrease of 
number of passionate students engaged in the process of learning. He then associates some 
postulates from the lecture by Kazimierz Twardowski from the 30s of the 20th century with 
Magna Charta Universitatum and its theses. Both academic declarations underline paragon 
ideals of universities’ autonomy in the free scientific and critical enquiry. The author makes 
reference to a definition of student engagement by Elizabeth R. Barcley and adds some re-
flections coming from cognitive science by Peter Gärdenfors. Płuciennik frames those ideas 
by Life Long Learning scope and the ideal of self-realization and independence. In the last 
section, the author describes metaphors of quality associated with divergent models of cur-
riculum quality and learning. At the end of the article, the author makes explicit reference 
to a methodological device of student engagement that is academic essays writing. He then 
describes technical tools such as rubrics and nano-degrees and nano-certificates. 
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Jerzy S. Czarnecki

Architektura zaangażowania

Założenia o znaczeniach

Autor wielu książek o zarządzaniu oraz jego psychologicznych i spo-
łecznych podstawach, Ken Blanchard, przytacza taką oto dykteryjkę: 
Kury i świnie postanowiły zaprosić gości na śniadanie. Powstał jednak 
problem, jakie powinno być menu. Jedna z kur zaproponowała, aby to 
były jajka na bekonie. Na co jedna ze świń poczyniła następującą uwa-
gę: takie śniadanie, to dla was wkład, ale dla nas to już zaangażowanie. 
Blanchard używa tu słowa commitment, które tłumaczy się jako zaanga-
żowanie, co można traktować jako odpowiednik sformułowania podjęcie 
zobowiązania [Blanchard, Bowles 1998] . I choć zaangażowanie to stan du-
szy, a podjęcie zobowiązania to zapowiedź działania – to jednak są to po-
jęcia bliskoznaczne. Zaangażowanie zachodzi bowiem wtedy, kiedy ktoś 
się poświęca jakiejś czynności czy działalności bez wyrachowania – moż-
na rzec, bezwarunkowo, bez wątpliwości. Tak też opisuję w tym tekście 
zaangażowanie: jako stan psychiczny, jako wynik zdarzeń i wydarzeń 
społecznych [Argyris 1982]. Są one odpowiedzią na architekturę uczenia 
się, czyli sposób zorganizowania przestrzeni społecznej [Czarnecki 2011: 
56], która służyć ma uczeniu się według prostych reguł [Sull, Eisenhardt 
2012]. Architektura składa się z przeznaczenia, tworzywa oraz technolo-
gii towarzyszących. Złożenie tych elementów w pewien sposób stanowi 
o stylu architektury [Czarnecki 2011: 180]. Przeznaczenie dotyczy tego, 
do czego służy podejmowanie działania: uczenie się służy – przykładowo 
– zdaniu egzaminu, pamięciowemu opanowaniu materiału czy też rozwo-
jowi osobistemu w długiej perspektywie [Bandura 1982]. W zależności od 
przeznaczenia, do jego realizacji używa się odmiennego tworzywa: two-
rzywem może być zbiór definicji, wyjaśnianie konstrukcji intelektualnych 
lub też przeżycie doświadczenia. Realizacja przeznaczenia z użyciem 
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konkretnego tworzywa zachęca bądź zniechęca do użycia w działaniu 
w pewien sposób wybranych technologii towarzyszących. Przykładowy-
mi technologiami towarzyszącymi mogą być: wykład, model matema-
tyczny, praca w Internecie, rozwiązanie przypadku czy też uczestnictwo 
w zdarzeniach w realnej organizacji. Złożenie przeznaczenia, tworzywa 
i technologii towarzyszących decyduje o stylu architektonicznym przed-
sięwzięcia, w którym ludzie zachowują się dowolnie – a jednak stosownie 
do okoliczności architektonicznych. W odpowiedzi na architekturę nastę-
puje zapowiedź spontanicznego działania, a zaraz potem samo sponta-
niczne działanie realizowane z różnym stopniem zaangażowania.

A kiedy z takim nastawieniem terminologicznym udaję się na uniwer-
syteckie zajęcia dydaktyczne, to powstaje pytanie o sposoby odnajdowania 
zaangażowania oraz ich pomiaru. Najdalej idącą, najbardziej poznawalną 
formą zaangażowania jest utrata poczucia upływu czasu – zanikający czas 
[Ancona, Chong 1996]. Uczestnicy zajęć oto, po ich zakończeniu, nie mają 
świadomości, że minęło półtorej godziny, nie odczuwają zmęczenia, chęt-
nie by jeszcze pozostali w miejscu zajęć. Innym mierzalnym przejawem 
może być ilość czasu świadomej percepcji treści przez uczestników w re-
lacji do czasu, do uwagi poświęcanej innym kwestiom [Spitzer 2013]. Jako 
ostatni wreszcie z mierzalnych objawów, widzę liczbę uwag, pytań i ko-
mentarzy kierowanych do prowadzącego w trakcie i na zakończenie zajęć. 
Nie mogę traktować jako przejawów zaangażowania ruchliwości klasy, 
w sensie realizacji ciągu ćwiczeń, które w niej się odbywają. Samo bowiem 
podejmowanie rozmaitych czynności, choć wypełnia czas, choć wymaga 
społecznego otoczenia, nie musi być związane ze stanem psychicznym 
– wyostrzoną percepcją, poświęconą jej uwagą i zanikającym czasem.

Stereotypy jako założenia

Praktyka pedagogiki, andragogiki i dydaktyki w ogóle, przynosi 
– w wymiarze światowym – opisy takich samych, a co najmniej podob-
nych zdarzeń dydaktycznych, które układają się w powtarzalny ich zbiór. 
Zbiór zaś opisuje założenia – czasami świadome, czasami nieuświadomio-
ne, które wspólnie budują klimat kulturowy zawodu nauczyciela – zbiór 
podzielanych założeń, norm i wartości. Jednym z praktycznych wyra-
zów powszechnej obecności tej kultury jest, między innymi, brak spraw-
dzianów kompetencyjnych do zawodu nauczyciela w większości krajów 
członkowskich Unii. Połowa krajów członkowskich przyjmuje, że zdoby-
cie przez kandydata dyplomu zaświadczającego o uzyskanym wykształ-
ceniu jest równoznaczne z możliwością zatrudnienia go jako nauczyciela 
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na pewnym poziomie systemu edukacyjnego oraz z jego zdolnością do 
wykonywania tego zawodu. W większości krajów europejskich nie wy-
maga się też specjalistycznego szkolenia przed dopuszczeniem osoby do 
wykonywania zawodu nauczyciela [Eurydice 2013: 37]. Fakty te wskazują, 
że w społecznej (międzynarodowej) świadomości istnieje zbiór przekonań 
o zawodzie nauczycielskim, z których wynika, że profesjonalizm w tym 
zawodzie jest intuicyjny. Intuicja zawodowa przy tym jest, bo nie może 
być inaczej, pochodną kulturowych standardów. Standardy te, w postaci 
zbioru założeń, wierzeń i przekonań, nazwę dalej stereotypami zawodu 
nauczycielskiego – na każdym poziomie nauczania – chodzi bowiem o za-
wód, nie o miejsce jego wykonywania. 

Stereotyp: ja i oni

Pierwszy ze stereotypów: ja i oni dotyczy ról odgrywanych w toku zda-
rzeń dydaktycznych. Oparty jest na silnym założeniu, że w zdarzeniach 
dydaktycznych biorą udział dwie strony, a dzianie się procesu sprowadza 
się do wzajemnego okazywania siły: po jednej stronie (ja) władzy, po dru-
giej stronie (oni) oporu. Z takiego stereotypu wyłaniają się szkolne artefak-
ty: katedra i przestrzeń za nią; tablica i dostęp do niej oraz formularz (na 
przykład dziennik) i jego fizyczna i intelektualna własność. Wszystkie te 
elementy są we władaniu nauczyciela i wykorzystuje się je dla podkreśle-
nia jego władzy w niewielkiej dydaktycznej przestrzeni. To, inaczej, ste-
reotyp wojny prowadzonej pomiędzy stronami. W trakcie tej wojny cho-
dzi o utrzymanie sytuacji, w której jedna strona oczekuje na dyrektywę 
[Weerdt 1999]. Stereotyp ja i oni słychać w trakcie zdarzeń dydaktycznych, 
w rozmowach o dydaktyce, ale też w wykładach o dydaktyce. Wyznawcy 
stereotypu posługują się językiem stereotypu ja i oni dosłownie: oni muszą 
zrozumieć…; ja do nich mówię…; w ogóle nie myślą…; są leniwi… albo: 
trzeba ich zachęcić…; starają się kiedy…; i tak dalej. Ten stereotyp, po-
nadto, przynosi pokusę uprawiania manipulacji: ...i zawstydzam go przed 
całą klasą...; ...a najgorsi wycierają tablice i ustawiają ławki...; ...a wtedy 
mówię: no, chyba nie chcesz powiedzieć, że wiesz lepiej ode mnie...; 
...może wolisz, żebyśmy to omówili razem z rodzicami... – nieskończenie 
wiele możliwości – nieprofesjonalnych możliwości. Odrzucenie stereoty-
pu wymaga równości w relacjach uczestników zdarzeń dydaktycznych. 
Być może jest odwrotnie – artefakty są przyczyną, nie objawem stereoty-
pu. Jeśli tak jest, to pomoc w przełamaniu stereotypu przynoszą rozwią-
zania architektury szkolnej: odrzucenie podziału na przestrzenie klasowe, 
rezygnacja ze sztywnego podziału czasu aktywności czy zaniechanie po-
działu aktywności na podstawie kryterium stażu uczniowskiego. W takiej 
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architekturze klasy wiek nie ma znaczenia, nie ma też znaczenia podział 
czasu na lekcje i przerwy – istotne stają się zdarzenia dydaktyczne, które 
dzieją się w przestrzeni [Nair, Fielding 2013: 18]. 

Stereotyp: wiem, jak się uczą

Drugi stereotyp, wiem, jak się uczą, dotyczy studenckiej (ludzkiej 
w ogóle) percepcji, jej dróg i skutków. Istota stereotypu sprowadza się do 
wiary w to, że ludzie (studenci) rozumieją świat i jego przejawy w sposób 
racjonalny i logiczny – i tak też się uczą. W toku realizacji wierzenia nie 
ma miejsca na przeżycie, iluminację, objawienie, a nawet radość pozna-
nia. Radość związana jest z ostatnim ogniwem – przynosi ją zrozumienie 
czegoś w taki sposób, jak tego chciał nauczyciel. Studenci są nośnikami 
tego stereotypu: chińscy studenci wiodą tu prym: są zagubieni, kiedy nie 
wiedzą, jakiej odpowiedzi żąda nauczyciel; polscy studenci w pierwszym 
odruchu także spodziewają się, że istnieje wypowiedź, która zadowoli na-
uczyciela – tym samym przygotowani są do pamięciowego opanowania 
materiału i powtórzenia racjonalno-logicznej struktury odpowiedzi tak, 
jak tego oczekuje wykładowca. Stereotypowi temu nie stoi na przeszko-
dzie to, że w wierzeniach swoich jest nieprawdziwy, ani to, że niepraw-
dziwość ową nieodmiennie potwierdza codzienne, potoczne doświad-
czenie. Nikt nie wymaga od dziecka, aby opanowało gramatykę języka 
i wtedy zaczęło mówić; poznało zasady fizyki i wtedy zaczęło chodzić 
lub umiało nazwać wartości odżywcze pokarmów, aby zacząć samodziel-
nie jeść. Tymczasem każdy nauczyciel wierzy i stosuje w praktyce zasadę 
pamięciowego opanowania podstaw przed doświadczeniem (gramatyka 
i słownik jako podstawy nauczania języka; budowa silnika jako podsta-
wa do kierowania pojazdem; definicja funkcji i liczb przed zrozumieniem 
ich wartości). Naprzeciw temu stereotypowi stoi wielorakość inteligen-
cji rozumianej jako sposoby uczenia się. Istnieje oto osiem rodzajów in-
teligencji, których ludzie używają do poznania: logiczno-matematyczna, 
językowa, przyrodnicza, muzyczna, przestrzenna, cielesno-kinetyczna, 
interpersonalna oraz intrapersonalna [Gardner 1998]. Stereotyp, o którym 
mowa, nakazuje wierzyć, że działania i skutki mieszczą się w jednym wy-
miarze – logiczno-matematycznym. Wszystkie inne – konsekwentnie – są 
przypadkowe, nietypowe, mało użyteczne i raczej świadczą o dewiacji niż 
normalności. Odrzucenie stereotypu nie jest jednak kwestią wiary – mu-
siałaby za nim iść odmienność w definiowaniu i implementacji sposobów 
dydaktycznych. Jednym z przykładów są leśne przedszkola naturalne 
[Jaeger 2013], gdzie chłonięcie wiedzy odbywa się z użyciem wszystkich 
typów inteligencji. 
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Stereotyp: więcej wiem, lepiej uczę

Stereotyp trzeci, więcej wiem, lepiej uczę dotyczy przekazu. Nakazuje on 
hołdować przekonaniu, że budowa wiedzy w umyśle studenta (człowieka) 
dzieje się wskutek tego, co zostanie do niego powiedziane lub zostanie mu 
okazane. A przy tym – im więcej, tym korzystniej. W refleksjach wykładow-
ców nieodmiennie pojawia się taka: mam tak mało czasu, że nie zdążam 
z programem, a co tu mówić o zastosowaniach... Istota stereotypu sprowa-
dza się do tego, że wiedzę przekazać może ten, kto ją posiada, a im większy 
ma jej zasób, tym więcej może nauczyć. W ślad za tym stereotypem pojawia 
się popularność wykładu (ze statycznym pokazem – tablica, slajdy). Wraz 
z tokiem wykładu, głosi stereotyp, wiedza jednego (większego?) umysłu 
może przepłynąć do innych, niewiedzących umysłów. W tle powszechne-
go uprawiania tego stereotypu, pojawiają się przeciwne mu dwie kwestie. 
Jedna z nich, to sposób wchłaniania wiedzy, w odróżnieniu od jej przeka-
zu. Na skali uczenia się, którego przejawem jest wiedza – wykład dostarcza 
5% wiedzy, samodzielne wykonanie pracy dostarcza 75% wiedzy [Whetten, 
Cameron 2011]. Druga kwestia, to potrzeba oddzielenia wiedzy od umiejęt-
ności nauczania. Trenerzy mistrzów sportowych nie są mistrzami (nawia-
sem mówiąc – kiedy trenerem zawodnika jest były mistrz, zawodnik nie 
osiąga tak dobrych wyników); wybitni uczeni niekoniecznie mieli wybit-
nych mistrzów jako nauczycieli, niekiedy sami mieli kłopoty w szkole. Dla 
odmiany, wielcy uczeni nie byli w stanie przekazać swoim studentom nawet 
podstaw wiedzy [Faynman, Leighton 1997]. W istocie stereotyp nakłania do 
przywiązywania wagi do zakresu wiedzy, a zarazem pomijania profesjo-
nalnych umiejętności. Tymczasem w przypadku zawodu nauczycielskiego, 
niezbędne umiejętności są liczne i wymagają treningu oraz doświadczenia. 
Jedną zaś z podstawowych umiejętności jest budowa, tworzenie i podtrzy-
mywanie przestrzeni dydaktycznej, w której – wskutek obecności i oddzia-
ływania nauczyciela – wiedza przepływa poziomo pomiędzy uczestnikami 
zdarzenia dydaktycznego [Raelin 2012]. Co więcej, zasada ustawicznego 
kształcenia wymaga, aby zdarzenia dydaktyczne wypełniały świat organi-
zacji, a szkoła służy do tego, aby w bezpiecznym środowisku uczenia się 
[Schein 2000], przygotować człowieka do ciągłego uczestnictwa w zdarze-
niach dydaktycznych – w różnych miejscach i różnych rolach [Raelin 2006].

Stereotyp: dobra wiedza

Kolejny, czwarty stereotyp, zakłada, że istnieje dobra wiedza. Ma on 
zastosowanie do zakończenia cyklu lub fragmentu cyklu kształcenia. 
Istota stereotypu sprowadza się do ulegania pokusie porównywania 
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stanu wiedzy studenta z jej wzorcem, jakąś odmianą jej doskonałej posta-
ci. Służą temu rozmaite odmiany sprawdzianów, klasówek, kolokwiów, 
egzaminów i temu podobnych zdarzeń, które obficie występują w pro-
cesie dydaktycznym. Reforma systemu edukacji w Polsce po raz pierw-
szy rozdzieliła nauczanie (wiedzy) od sprawdzania (wiedzy). Jednakże 
w poważnym zakresie pozostała istota stereotypu: to pojemność pamię-
ci ujawnia zakres pozyskanej wiedzy: dobra wiedza demonstrowana jest 
wtedy, kiedy odpowiada ustalonemu standardowi, odchylenia czy inno-
ści nie są interesujące [Sowińska 2011: 506]. Hołdują temu stereotypowi 
testy kompetencyjne, prace, a także testy gimnazjalne, maturalne i inne. 
Skutkiem zastosowania stereotypu jako narzędzia systemowego staje się 
to, że dobra wiedza – to znaczy poprawna wiedza – przynosi wysokie 
oceny, niekoniecznie zaś wysokie rezultaty uczenia się [Żylińska 2013]. 
W szkołach wyższych nie przeprowadzono procedury oddzielenia na-
uczania wiedzy od sprawdzania wiedzy. Rodzaj wiedzy, zakres wiedzy 
i technika jej sprawdzania spoczywają w gestii wykładowcy. Imperatyw 
wygody, połączony z masowością, nakazuje posługiwanie się testami 
autorstwa samych wykładowców lub ich asystentów, które sporządza 
się ad hoc, na ogół z pominięciem statystycznej weryfikacji ich popraw-
ności. Stereotyp prowadzi więc w istocie do sprawdzenia zgodności 
zawartości studenckiej pamięci z poglądami wykładowcy. Tymczasem 
istnieje wiele metod, które pozwalają na odstawienie stereotypu, choć 
wymagają głębokich zmian. Przy założeniu, że jednym z efektów kształ-
cenia jest studencka świadomość własnej wiedzy i jej użyteczności – zre-
zygnować można całkowicie z jednorazowego egzaminu, zastępując go 
pracą długotrwale systematyczną. Egzamin może też mieć różnorodną 
postać: open book – miejsce egzaminu i czas są wspólne dla wszystkich, 
zadania mają charakter indywidualny i pozwalają na konsultację z do-
wolnymi źródłami; project exam – we wspólnym miejscu i o wspólnym 
czasie, uczestnicy przedstawiają sobie nawzajem wyniki zespołowej pra-
cy nad projektem; take home exam – studenci przedstawiają assesorom 
(osobom oceniającym) indywidualne lub zespołowe rozwiązania zada-
nego problemu, na przykład w formie przypadku biznesowego, praw-
nego lub ewolucyjnie biologicznego [Corrigan, Gracium 2013; Joerding 
2010]. Taki sposób podejścia nakłada jednak na wykładowcę obowiązek 
podjęcia zobowiązania: że oto w trakcie zajęć studenci wiedzą co jest 
treścią wiedzy, dlaczego treść jest jaka jest oraz jak zastosować wiedzę 
do uzyskania efektów praktycznych. W ślad za tym jest to także zobo-
wiązanie projektanta kursu, że proponowana procedura zdarzeń dydak-
tycznych, w tym procedura sprawdzania efektów kształcenia, mają sens 
i podlegają mierzalności. 
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Stereotyp: moja klasa

Stereotyp moja klasa jest piątym z kolei i dotyczy ustanawiania gra-
nic wiedzy, z którą pracują uczestnicy zdarzeń dydaktycznych. W pol-
skiej tradycji (kulturze) dydaktycznej przyjęło się, że programy kształ-
cenia podzielone są na fragmenty, które stanowią osobne przedmioty. 
Każdy z przedmiotów ma swój odrębny program, za którym pojawia 
się pokusa pozostania w jego granicach. Pozostawiony sam sobie lub 
z wąskim gronem współpracowników nauczyciel (wykładowca) musi 
uporać się z problemem struktury przedmiotu, struktury przekazu, ho-
ryzontów i zasięgu treści... oraz setkami innych kwestii. Samodzielność, 
tak obficie podarowana, przywołuje u prowadzących przedmioty po-
kusę do samostanowienia, nawet naturalną w tych warunkach: są oto 
fragmenty materiału, które bardziej lubię; mam poczucie, że moje wyja-
śnienie jest lepsze od podręcznikowego; te fragmenty bez szkody mogę 
pominąć... Rezygnacja ze stereotypu wymaga jednak szerszego spojrze-
nia na zdarzenia dydaktyczne, które składają się na wykształcenie, jakie 
otrzymać ma student. Przede wszystkim, na poziomie szkoły (uniwer-
sytetu) podejmuje się zobowiązanie o wykształceniu, jakie absolwent 
otrzyma. Najmniej chodzi tu o tytuł, bardziej o zakres kompetencji, na 
które składają się wiedza, umiejętności i postawy. To, nawiasem mó-
wiąc, jest błąd sformułowań polskich ram kompetencyjnych. Kompeten-
cje składają się z wiedzy, umiejętności i postaw (nastawień); nie składają 
się natomiast z wiedzy, umiejętności i szczególnego rodzaju kompeten-
cji. Jedna ze znanych uczelni brytyjskich na przykład, zobowiązuje się 
tak: nauczysz się uczyć jak się uczyć, nauczysz się komunikować swoją 
wiedzę i widzieć zastosowania swojej wiedzy [Handy 1989]. Zobowią-
zaniu dotyczącemu kompetencji towarzyszy zobowiązanie o specyficz-
nych punktach widzenia, które będą przyjmowane w trakcie zdarzeń 
dydaktycznych. Jedna z wiodących amerykańskich szkół zarządzania 
podejmuje zobowiązanie, że w każdym kursie znajdują się takie kom-
ponenty, jak perspektywa międzynarodowa, technologia przetwarzania 
informacji oraz strategia rozwojowa. Oba punkty zobowiązania łącznie 
określane są jako curriculum [na przykład: Brewer et al. 2014; Wart et al. 
2014]. Curriculum określa zatem zobowiązania – specyficzne dla danej 
szkoły, które pozwalają ją odróżnić od innych, konkurencyjnych na ryn-
ku. Zobowiązania pozwalają też kandydatowi podjąć decyzję, czy jest 
gotów do tego rodzaju kompetencji. Curriculum, czy inaczej wspólny 
rdzeń, otwiera nową przestrzeń, zaprasza do współdziałania, do otwie-
rania granic przedmiotów, które stereotyp nakazał utworzyć i pozamy-
kać. Wspólny rdzeń skłania (dalej) do przeformułowania programów 
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w taki sposób, aby były one zorientowane wokół problemów w miejsce 
przedmiotów; przedmioty i ich nazwy są bowiem w istocie biurokra-
tycznymi nalepkami nałożonymi na treści, które miałyby być przedmio-
tem kompetencji.

Stereotyp: my z nas

I wreszcie na koniec my z nas, stereotyp szósty, który dotyczy trakto-
wania świata zewnętrznego, pozaszkolnego, pozadydaktycznego, a ści-
ślej, odgradzania się od niego. Szkoły w ogóle, w szczególności szkoły 
wyższe, a dalej ich związki i stowarzyszenia – tak, jak to zaprojekto-
wał Humboldt – tworzą świat akademii [Hartwig 2007; Goldstein 2010: 
86; Morgan 2014]. Przyjmując studenta do akademickiego grona szkoła 
oczekuje, że kiedyś każdy student zostanie profesorem. I choć oczeki-
wanie to sprawdza się na poziomie sześć sigma, nie umniejsza to zapału 
w podejmowaniu prób. Stereotyp my z nas oznacza w istocie oczekiwa-
nie powtarzalności ścieżek rozwoju, karier i sukcesów. Oznacza więc po-
trzebę kształcenia tych, którzy będą kopiami swoich nauczycieli, w taki 
sposób, jak kształcono owych nauczycieli. W tle takiego zamierzenia 
znajduje się, uważane za cnotę, podobieństwo programów kształcenia, 
na przykład w amerykańskich szkołach biznesu [Bing 2014]. Piękna idea 
akademii jako wieży z kości słoniowej, instytucji samej dla siebie, cał-
kowicie poświęconej budowaniu osobowości [bildung – Goldstein 2010: 
86] odchodzi do historii pod naporem rzeczywistości. Współczesny 
Wiedeń reprezentuje różnorodność form i modeli uniwersytetów [Dan 
2012]. Znajdują się tam uniwersytety publiczne i prywatne; takie, które 
funkcjonują w sposób akademicki oraz zorientowane na współdziałanie 
z instytucjami zewnętrznymi; takie, które współpracują z instytucjami 
publicznymi oraz te, które komercjalizują idee; takie wreszcie, które wy-
łącznie kształcą i te, które oferują wytwory swojej intelektualnej działal-
ności – za każdym razem demonstrując realizację trzeciej misji [Monte-
sinos et al. 2008]. Trzecia zaś misja, to wymóg obecności w środowisku 
instytucjonalnym i społecznym; obecności na prawach partnerskiej rów-
ności rozwoju. W świecie bez granic tradycyjnie akademicka wiedza 
okazuje się bezużyteczna. W miejsce powtarzalności karier istotne stają 
się kompetencje – zarówno wykładowców, jak i absolwentów: wiedzieć 
+ umieć + móc. Wiedza pochodzi z wykładu – i taki jest jej tradycyjnie 
akademicki rodowód i akademicka specjalność. Umiejętności pochodzą 
z uczestnictwa w realnych, życiowych procesach, czego akademia zwy-
kle nie jest w stanie zapewnić. Możność wreszcie, to zbiór postaw (nasta-
wień), które są zbiorem refleksji nad współdziałaniem. 
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Zaangażowanie jest wynikiem

Działanie z zaangażowaniem to styl działania odmienny od działań 
realizowanych z innym nastawieniem. Styl powstaje w wyniku złożenia 
elementów architektury: przeznaczenie + tworzywo + technologie towa-
rzyszące. Styl jest odpowiedzią, udzieloną w zachowaniach uczestników, 
na elementy architektury. Jeśli, przykładowo, przeznaczeniem uczenia 
(uczenia się) staje się zgromadzenie określonego kwantum dobrej wiedzy; 
tworzywem, którego dotyczy wiedza, jest teoria; technologią towarzyszą-
cą wykład i określona literatura – w zachowaniach studentów pojawi się 
styl: odtwórcze gromadzenie wiedzy poprzez jej pamięciowe powtarzanie, 
być może w zespole. W takim typie zachowań – odpowiedzi na warunki 
architektoniczne – trudno o zaangażowanie, które spowoduje zgubienie 
w czasie. Jeśli jednak, przykładowo, przeznaczeniem uczenia (uczenia się) 
jest gromadzenie i zdolność zastosowania narzędzi rozwoju osobistego; 
tworzywem którego wiedza dotyczy jest przeżywanie realnych sytuacji 
praktycznych; technologią towarzyszącą dyskurs w zespole ludzi, którzy 
przeżyli podobne doświadczenie – w zachowaniach studentów pojawi się 
odmienny styl: poszukiwanie problemów i ich rozwiązań we własnych 
działaniach, inspirowane przez opisy doświadczeń innych uczestników 
zdarzenia dydaktycznego. Pojawiły się oto dwa odmienne style architek-
tury uczenia się: zamknięty i otwarty – zamknięty, wyznaczony granicami 
przeznaczenia i tworzywa oraz otwarty, dopuszczający wielość technolo-
gii towarzyszących, a także różnorodność rodzajów wiedzy.

Złożenie elementów architektury dopuszcza, ze względu na możliwość 
wielorakiej interpretacji, pojawianie się wielości stylów. Przedstawione tu 
skrajne style wskazują na skutki, jakie nieuchronnie przynoszą założenia 
– stereotypy: ja i oni, wiem, jak się uczą, więcej wiem, lepiej uczę, dobra wie-
dza, moja klasa oraz my z nas. Każde z założeń – stereotypów przyczynia 
się do powstawania architektury, w której zachowania uczestników (sty-
le) zmierzają / zapraszają do stylu zamkniętego. Odrzucenie stereotypów 
i przyjęcie rozwiązań przeciwnych – prowadzi do architektury otwartej. 

Podsumowanie

Odrzucenie stereotypów – wszystkich razem i każdego z osobna, nie 
polega jednak wyłącznie na ich zaprzeczeniu. Wymaga ono długotrwa-
łej, konsekwentnej postawy stosowania heurystycznych, prostych reguł 
[Sull, Eisenhardt 2012] do projektowania architektury przedsięwzięć 
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dydaktycznych. Reguły te, znane od kilkudziesięciu lat, mają tylko tę 
wadę, że oto nie są stosowane w praktyce. Po pierwsze, to budowanie 
zdarzeń dydaktycznych, które wymagają współpracy w miejsce rywali-
zacji, rywalizacja umacnia bowiem postawę koncentracji na sobie [Weerdt 
1999] – niezależnie od roli uczestnika. Po drugie, to konsekwentne unika-
nie pokusy kontroli zachowań uczestników – kształtowanie architektury 
dotyczy rzeczy i zdarzeń, nie dotyczy ludzi, którym nie można nakazy-
wać sposobów zachowań [Schein 1993]. Po trzecie, to przyzwolenie na sa-
modzielność w określaniu i zajmowaniu stanowisk w dyskursie, a przez 
to możliwość testowania własnych modeli poczucia samodzielności [Ban-
dura 1982]. Po czwarte wreszcie, to przestrzeganie obecności w wydarze-
niu dydaktycznym postawy dać, w miejsce postawy wziąć, gdyż dyskurs 
wymaga ciągłych dostaw opisów punktów widzenia [Argyris 1982]. Re-
alizacja prostych reguł heurystycznych, a w ich wyniku powstanie otwar-
tej architektury uczenia się, spowoduje zachowania nacechowane zaan-
gażowaniem. Zaangażowanie jest bowiem wynikiem, nie zaś warunkiem 
architektury procesu uczenia się. 
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Architecture of commitment 
(summary)

The article declares that commitment as a characteristic of learning activity is a result 
of architecture that has been built into that activity. Limitations for the committed behavior 
are few stereotypes that serve as assumptions adopted in the practice of learning: me and 
them; I know how they learn; the more I know, the better they learn; good knowledge; my 
class; we from us. Architecture drives commitment, however the open architecture ena-
bling commitment is being built on the basis of simple rules, the article claims: cooperation 
instead of competition; refusing to control people; promoting self-efficacy in participants; 
and creating attitudes of giving instead of taking. 
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Personalizacja zadania  
jako aktywator zaangażowania

Zaangażowanie towarzyszy człowiekowi w różnych sferach życia, 
szczególnie dużo uwagi poświęca się zaangażowaniu w pracę, zaanga-
żowaniu w związek z drugą osobą, w życie rodzinne. Jest to niezwykle 
złożone zagadnienie, wymagające uwagi specjalistów z różnych dzie-
dzin. O jego skomplikowaniu świadczy choćby to, że każdy ma unikal-
ny zestaw bodźców, stymulujących do realizowania zadań, każda zaś 
sytuacja ma osobną dynamikę wyrażającą się natężeniem odczuwanego 
zaangażowania. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym opracowa-
niu będzie zaangażowanie osoby uczącej się w opracowywane zadanie 
dydaktyczne.

Istota zjawiska

Przyjmuje się rozumienie pojęcia zaangażowanie jako względnie 
trwałego stanu o charakterze afektywno-poznawczym [zob. Bakker, 
Schaufeli et al. 2003]. Koniecznym założeniem jest uznanie zaangażowa-
nia za wielkość sterowalną – uważa się, że można je wzbudzić, skalować 
(wzmocnić, osłabić) bądź wygasić. Stan ten wymaga od osoby doświad-
czającej go czynnego uczestnictwa w sytuacji, tj. aktywności intelektu-
alnej i emocjonalnej oraz gotowości do działania. W procesie dydak-
tycznym zaangażowany w wykonanie zadania uczeń ma pewne cechy: 
w aspekcie poznawczym jest skoncentrowany na zadaniu, w aspekcie 
emocjonalnym jest entuzjastycznie nastawiony do jego wykonania, 
w aspekcie zaś behawioralnym – realizuje bądź przekracza stawiane 
przed nim zadania. 
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Diagnoza: deficyt zaangażowania  
w procesie kształcenia

Efektywność procesu kształcenia zależy od współpracy osób w nim 
uczestniczących – wymaga ściśle powiązanych ze sobą czynności dy-
daktycznych osoby uczącej, nazywanych nauczaniem, i odpowiadają-
cych im procesów uczenia się, za które odpowiedzialność spoczywa na 
uczącym się. W polskim systemie szkolnictwa kształcenie na poziomie 
akademickim nie jest obowiązkowe. Z tego faktu wynikają pewne mylne 
przekonania kadry nauczycielskiej. Pokutuje idealistyczna wizja oparta 
na przekonaniu, iż podjęcie nauki na tym poziomie wynika z zaintere-
sowań, ciekawości świata czy intelektualnych potrzeb studentów, a za-
angażowanie będzie naturalną wypadkową tych czynników. Tymczasem 
dydaktyczna codzienność często (najczęściej?) zdaje się odbiegać od tego 
odrealnionego obrazu. Motywacje do podjęcia studiów są dziś zgoła inne. 
W rezultacie dają się słyszeć skargi: „Naprawdę mam wrażenie, że tylko 
ja chcę ich czegoś nauczyć, oni w ogóle nie czują takiej potrzeby”1. Czyni 
to proces kształcenia nieskutecznym, a nauczyciela prowadzi do konster-
nacji i utraty wiary w ideę nauczania. 

Tym, z czym osoba ucząca musi sobie poradzić, jest apatia, obojęt-
ność, brak zainteresowania ucznia. Jest to postawa charakteryzująca rów-
nież osoby podejmujące kształcenie na poziomie akademickim, a wy-
nika ona często z doświadczeń wyniesionych z wcześniejszych etapów 
edukacji. Zaangażowanie zwykło się sytuować po stronie uczącego się, 
zazwyczaj w kontekście przejawianego jego braku. W niniejszym opra-
cowaniu postuluje się nieznaczną zmianę optyki – dobra wola uczącego 
się jest niezbędna, jednak jako wielkość sterowalna zaangażowanie może 
zostać wywołane bądź wzmocnione, a odpowiedzialność za to spoczywa 
już na osobie uczącej. Osiągnięcie tej pożądanej sytuacji jest więc zależne 
od współpracy obu uczestników procesu dydaktycznego.

Proces kształcenia w polskim systemie szkolnictwa charakteryzuje się 
daleko posuniętą uniformizacją, nadal szeroko stosowane są sposoby akty-
wizowania uczących się oparte na behawioralnych teoriach wzmocnienia: 

Pilna i zakończona sukcesem praca nad zadaniem może być wzmocniona przez 
ustne lub pisemne pochwały, dobre stopnie, odznaki, przywileje, nagrody rze-
czowe, sukces w rywalizacji lub jakikolwiek inny sposób wynagrodzenia za 
wkład pracy, przez wyrażenie uczniom uznania za osiągnięcia lub przyznanie 
cenionych przez nich nagród [Brophy 2004: 17]. 

1–Cytat jest rzeczywistą wypowiedzią nauczyciela.
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Jest to istota znanej metody nagród i kar, która bywa skutecznym spo-
sobem aktywizacji ucznia, od wielu lat nawołuje się jednak do odwrotu od 
tej metody z uwagi na jej coraz szerzej dyskutowane wady2, dostrzegane 
w wyniku rozwoju wiedzy na temat procesów kształcenia3 i przesunięcia 
zainteresowania w kierunku pedagogiki personalistycznej [zob. Adamski 
2005; Nowak 2005]. 

Idea – personalizacja edukacji.  
Tymczasem – personalizacja w edukacji

Standaryzacja i uniformizacja procesu kształcenia stają się dziś ele-
mentami przeszłości, ustępując miejsca silnej potrzebie indywidualizacji. 
Praktycznie każdy aspekt życia jest dostosowany do konkretnego czło-
wieka, a świat okazuje się coraz bardziej krojony na miarę. Ujednolico-
na edukacja jako dominująca metoda w procesie kształcenia, działanie 
dydaktyczne nieuwzględniające zainteresowań czy realiów codziennego 
funkcjonowania osób uczących się charakteryzują podejście uznawane 
dziś za anachronizm. Na przeciwległym biegunie tych zwyczajów znaj-
duje się koncepcja personalizacji.

Pojęcie personalizacji jest znane i operacjonalizowane w różnych dzie-
dzinach ludzkiej aktywności: w marketingu rozumie się je jako zharmoni-
zowanie dowolnego narzędzia oddziaływania na klienta (ceny, produktu, 
sposobu dystrybucji lub promocji) z indywidualnymi potrzebami klienta, 
na podstawie posiadanej wiedzy na jego temat. W informatyce jest to do-
stosowanie wykorzystywanego narzędzia, np. programu (jego ustawień, 
wyglądu) czy witryny internetowej (jej zawartości, sposobu jej wyświe-
tlania) do indywidualnych potrzeb użytkownika, wyszukiwarki zaś ofe-
rują wyświetlanie spersonalizowanych wyników, które w ich ocenie (sic!) 
będą dla nas bardziej wartościowe niż inne. 

Koncepcja personalizacji zaadaptowana została i poddana szerokiej dy-
skusji również na gruncie edukacji (poświęcono jej konferencje4, publikacje 

2–Obecnie zauważa się jednak obniżenie skuteczności metody, zwłaszcza na etapie 
kształcenia gimnazjalnego, gdzie niejednokrotnie dochodzi do absurdalnych sytuacji, kie-
dy to nauczyciel nie ma już miejsca w dzienniku na wstawienie kolejnej i kolejnej negatyw-
nej oceny. Owa ocena traci w oczach ucznia wartość kary.

3–Przeglądu pierwszych teorii prowadzących do odwrotu od tego trendu w naucza-
niu dokonał H. Muszyński [2002].

4–Konferencje poświęcone tematowi personalizacji edukacji: konferencja Sukces w edu-
kacji. Personalizacja nauczania, Warszawa 2011 (http://www.edunews.pl/narzedzia-i-projek-
ty/projekty-edukacyjne/1666-personalizacja-nauczania-droga-do-edukacyjnego-sukcesu); 
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[Tarszkiewicz 2014], powstały szkoły5, mające realizować założenia). Jej ro-
zumienie jest bardzo szerokie, w różnych ujęciach zorientowane na uwzględ-
nianie w procesie kształcenia odmiennych stylów uczenia się, zależnych od 
dominującego zmysłu uczącego się bądź też różnicy płci i wynikających 
stąd potrzeb dyferencjowania sposobów funkcjonowania szkół (podkreśla 
się, że przedstawiciele odmiennych płci w innym tempie się rozwijają, ina-
czej przyswajają wiedzę, co wiąże się z budową i funkcjami mózgu). 

W niniejszym opracowaniu przyjmuje się, że personalizacja w dzie-
dzinie edukacji polegać ma na rozpoznaniu i pełnym wykorzystaniu po-
tencjału uczących się, przez dostosowanie elementów procesu kształcenia 
do ich (możliwie silnie zindywidualizowanych) potrzeb i predyspozycji. 
Idea edukacji w pełni spersonalizowanej możliwa jest w bliżej nieokre-
ślonej przyszłości, wymaga bowiem rewolucyjnych decyzji administracyj-
nych, a nade wszystko przełomu w sposobie myślenia kadry nauczającej, 
wdrażanie jej do procesu kształcenia jest natomiast pożądane i – co naj-
ważniejsze – możliwe w codziennej praktyce dydaktycznej.

Koncepcja personalizacji a anatomia zadania

Istotą procesu kształcenia są czynności dydaktyczne (w założeniu 
równoległe) nauczającego i uczącego się. Zakłada się, że dopasowanie 
konstrukcji zadania dydaktycznego, stawianego przed uczącym się, do 
przejawianego przez niego potencjału sprzyja aktywowaniu zaangażowa-
nia. Personalizacja zadania wymaga rozpoznania jego anatomii, a następ-
nie maksymalnego zbliżenia (możliwie wszystkich) jego składników do 
potrzeb i predyspozycji uczącego się. Przyjmuje się, że podstawowymi 
elementami zadania są cel, tematyka i metoda. 

Personalizacja celu zadania czyni opracowywany problem istotnym 
i wartym uwagi uczącego się. Polegać może na jego zharmonizowaniu 
z zainteresowaniami uczącego się, na uświadomieniu, iż poddawany 
opracowaniu problem dotyczy realnie i osobiście osoby uczącej się bądź 
jej bezpośredniego otoczenia, ma wpływ na kształt czy jakość jej życia. 
Spersonalizowany cel powinny charakteryzować jego istotność dla uczą-
cego się oraz konkretność. Personalizacja może opierać się na wykorzy-

debata Innowacyjność, kreatywność, personalizacja. Edukacja przyszłości, Gdynia 2014 (http://
my3miasto.pl/biznes/innowacyjnosc-kreatywnosc-personalizacja-edukacja-przyszlosci-
-young-digital-planet/).

5–Projekt realizujący ideę pedagogiki personalistycznej szkoły Fundacji Sternik, źró-
dło: http://www.krakow.sternik.edu.pl/o-nas/edukacja-spersonalizowana-i-zroznicowana 
[dostęp: 7.10.2014 r.].
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staniu potencjału grupowego. Aktywacja zaangażowania grupy wymaga 
przedstawienia celu jako ważnego dla wszystkich jej członków jako ze-
społu, wskazanie celów jednostkowych uruchomić może szkodliwe psy-
chologiczne mechanizmy egoistyczne.

Tematyka zadania jest dla osoby uczącej najszerszym polem działań, 
umożliwiającym realizację idei personalizacji właściwie w każdym zada-
niu. Istotą personalizacji jest na tym etapie fabularyzacja omawianego za-
gadnienia, czyli zaadaptowanie go z przestrzeni czysto teoretycznej do 
określonych realiów, możliwie bliskich uczącemu się. Jednym ze sposo-
bów jest opracowanie takiej konstrukcji zadania, która pozwala jego boha-
terem uczynić samego uczącego się.

Personalizacja metody wykonania zadania wymaga zaprojektowania 
takiego środowiska wykonywania czynności służących jego realizacji, 
które będzie spójne z potrzebami i predyspozycjami uczącego się, umoż-
liwi korzystanie z preferowanych narzędzi. Możliwe jest również włącza-
nie różnych czynników wspomagających personalizację zadania. 

Przyjęta w opracowaniu technika personalizowania stawianych przed 
uczącym się wyzwań dydaktycznych aktywuje jego zaangażowanie, gdyż 
jest wynikiem naturalnego zainteresowania człowieka elementami rzeczy-
wistości, które bezpośrednio go dotyczą, które go otaczają, mają wpływ na 
jego życie. Właściwość ta stymuluje aktywność intelektualną uczącego się. 
Dodatkowo stworzenie bezpiecznego otoczenia przez oparcie tematyki 
zadania na znanych mu realiach, wskazanie narzędzia, którym potrafi się 
swobodnie posługiwać, redukuje blokady typu nieśmiałość, obawa przed 
kompromitacją czy uznawana za chorobę cywilizacyjną fobia społeczna 
[por. Rapee, Heimberg 1997; Clark 2006].

Personalizacja zadania – studium przypadku

Edukacja spersonalizowana to pojęcie dyskutowane na gruncie 
kształcenia dzieci i młodzieży. Teoretyczne rozważania przedstawione 
w niniejszym artykule są pochodną wniosków wynikłych w trakcie pracy 
dydaktycznej na poziomie akademickim, a więc podczas pracy z osobami 
dorosłymi. Zagadnienie sytuuje się w obszarze zaleceń Unii Europejskiej 
dotyczących uwzględniania osiągnięć studentów poza systemem eduka-
cji formalnej i skierowania uwagi na silne zróżnicowanie wiekowe osób 
poddawanych procesowi kształcenia6. 

6– Zob. konferencja Train professors to teach – Wokół zaleceń UE dotyczących edukacji na-
uczycieli akademickich i przygotowania ich do kształcenia uwzględniającego osiągnięcia studentów 
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Współcześnie niezwykłą przychylnością w dziedzinie edukacji cie-
szą się zadania projektowe, w myśl słynnej maksymy Konfucjusza: „Po-
wiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zro-
zumiem”. Co więcej, diagnozuje się, że takie właśnie są oczekiwania osób 
uczących się [Kraśniewski 2014]. Poniżej omówiony zostanie fragment 
projektu, realizowanego w ramach przedmiotu poświęconego problema-
tyce wywierania wpływu społecznego, wyzyskujący personalizację jako 
czynnik wzmagający zaangażowanie studentów w wykonanie zadania. 
Realizowane w projekcie zagadnienie programowe dotyczyło pewnego 
rozumienia zjawiska kultury, ujmowanego jako operatywna fikcja w teorii 
M. Fleischera [zob. Fleischer 2009]. Projekt podzielono na kilka modułów, 
omawianą technikę wyzyskano w dwu z nich. Jeden podejmujący pro-
blematykę „Jednostka jako producent własnego wizerunku w oczach in-
nych ludzi”, omówiony został poniżej. Drugi ze wspomnianych modułów 
poruszał temat „Ja (każdy uczestnik zajęć jako indywiduum) jako obiekt 
oddziaływania procesów kultury konsumenckiej” i wymagał dokonania 
wyboru dowolnych produktów kultury konsumenckiej z bezpośrednie-
go otoczenia studenta, przeprowadzenia analizy symboli kulturowych 
wykorzystanych do wykreowania pożądanego przez oferenta wizerunku 
tego produktu, diagnozy wywieranego wpływu społecznego przez po-
szczególne symbole indywidualnie na każdego z uczestników zajęć.

Personalizacja zadania w pierwszym z modułów zastosowana zosta-
ła na poziomie wszystkich jego elementów. Główne cele zadania można 
przedstawić następująco:

•–uświadomienie sobie rzeczywistego wrażenia wywieranego na 
otoczeniu: „zdaję sobie sprawę z tego, jak odbierają mnie inni ludzie”,

•–wykształcenie umiejętności identyfikowania czynników wpływają-
cych na różnicowanie wizerunków tej samej osoby: „wiem, co powoduje, 
że ludzie odbierają mnie w określony sposób”,

•–wykształcenie umiejętności świadomego kreowania swojego wize-
runku przy wyzyskaniu czynników wpływających na wywierane na oto-
czeniu wrażenie: „potrafię wykorzystać elementy określonej sytuacji do 
kierowania wrażeniem, jakie wywieram na innych ludziach”.

Wskazane cele spełniają warunek istotności, ponieważ służą zdobyciu 
wiedzy na ważny dla uczącego się temat (por. poniżej: tematyka zadania), 
cechuje je również konkretność – prowadzą do uzyskania szczegółowych 
informacji i nabycia umiejętności, które kwalifikowane są jako użyteczne, 
mogą być przez uczącego się natychmiast zastosowane w każdej codzien-

poza systemem edukacji formalnej, Gdańsk 2014, źródło: http://www.erasmus.org.pl/strefa-
-uczelni/prezentacje-z-seminariow [dostęp: 7.10.2014 r.].
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nej sytuacji. Tematyka zadania charakteryzowała się silnym spersonalizo-
waniem, dotyczyła bowiem wizerunku każdego uczestnika zajęć z osob-
na. W literaturze przedmiotu poświęconej zjawisku wywierania wrażenia 
na innych podkreśla się znaczenie wizerunku jako pośrednika w kształ-
towaniu interakcji społecznej [zob. Leary 2007: 54]. Mechanizmy autopre-
zentacji oparte są na procesach psychicznych, silnie związanych z naszą 
samooceną [por. Doliński 2008]. Z badań empirycznych prowadzonych 
na gruncie psychologii społecznej wynika, że „staramy się sterować wra-
żeniem, jakie wywieramy, by ludzie myśleli o nas zgodnie z naszym in-
teresem” [Doliński 2008: 118]. Uważa się, że był to najistotniejszy czynnik 
kształtujący zaangażowanie uczących się w omawiane zadanie, wynikają-
cy z zaspokajania silnej indywidualnej potrzeby.

Zaproponowana metoda wykonania zadania to badanie ankietowe. 
Metoda może być czynnikiem osłabiającym zaangażowanie, kiedy ziden-
tyfikowana zostanie przez uczącego się jako zbyt trudna. Funkcja perso-
nalizacji zadania na tym poziomie powinna koncentrować się wówczas 
na usuwaniu elementów sytuacyjnych prowadzących do tej niekorzyst-
nej z punktu widzenia procesu kształcenia kwalifikacji. W takiej sytuacji 
pomocne jest zharmonizowanie wymaganych czynności z preferencjami 
uczącego się. 

W omawianym zadaniu blokadą zaangażowania mógł być zakładany 
dyskomfort psychiczny, wynikający z konieczności sondowania obcych 
osób. Ponadto niektórzy ludzie odczuwają silną obawę przed skonfron-
towaniem swojego obrazu siebie z opinią otoczenia, co blokuje ich dzia-
łania. Wreszcie narzędzie służące przeprowadzeniu ankiety musiało być 
uczącym się dobrze znane. Projekt zadania zakładał eliminację bądź mi-
nimalizację tych blokad. Respondentami w prowadzonym badaniu miały 
być osoby dobrze znane badaczowi, członkowie rodziny, przyjaciele, co 
limitowało dyskomfort psychiczny. Zniwelowano też obawę konfronta-
cyjną. Obiekt, na którym opierało się badanie, stanowiły zdjęcia studen-
tów, uczestników zajęć. Studenci w obrębie dwuosobowego zespołu wy-
mieniali się specjalnie dobranym zestawem dwu zdjęć, w taki sposób, że 
osoba A prowadziła badanie na temat osoby B, osoba B – na temat osoby 
A, po czym następowało przekazanie uzyskanych wyników. I wreszcie, 
do przeprowadzenia badania zaproponowano wykorzystanie narzędzia, 
z którym uczący się mieli kontakt na co dzień – Internetu z zachowaniem 
dowolności drogi kontaktu z respondentem: komunikacja za pomocą 
poczty e-mail, portali społecznościowych i inne. 

Wybór narzędzia podyktowany był diagnozą predyspozycji uczest-
ników zajęć w korelacji do silnego nurtu w edukacji, zalecającego adap-
towanie zdobyczy techniki do procesu kształcenia [Płotka, Syty, Jasik 
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2011]. Zwraca się uwagę, że uczeń nie chce już czytać, a książka nie jest 
medium wzbudzającym zainteresowanie – student oczekuje, że potrzeb-
nych informacji dowie się od nauczyciela, a on sam będzie mógł wpro-
wadzać je w życie. Etap zdobywania wiedzy przez czytanie, poznawanie 
tekstów źródłowych, tak oczywisty i naturalny dla starszego pokole-
nia w procesie uczenia się, współcześnie kwalifikowany jest jako stra-
ta czasu. Badania eksperymentalne prowadzone przez Annette Siemes 
z udziałem studentów, poświęcone problemowi stosunku badanych do 
telefonów komórkowych7, ukazuje skalę zjawiska – jego wyniki obrazu-
ją stopień natężenia związku człowieka z urządzeniem elektronicznym, 
oferowanymi przez niego funkcjami (szczególnie ceniony jest dostęp do 
Internetu).

Tabela 1
Personalizacja zadania w projekcie „Kultura jako operatywna fikcja”

Projekt „Kultura jako operatywna fikcja”, moduł 1

Elementy zadania Sposób spersonalizowania

Cel: po co mi to?  „zdaję sobie sprawę z tego, jak odbierają mnie inni ludzie”
 „wiem, co powoduje, że ludzie odbierają mnie w określony 
sposób”
 „potrafię wykorzystać elementy określonej sytuacji do kiero-
wania wrażeniem, jakie wywieram na innych ludziach”

Temat: o czym 
to będzie?

„Ja” (każdy ze studentów jako indywiduum) w relacji interper-
sonalnej z innymi

Metoda: jak mam 
to zrobić?

Badania ankietowe Respondent

Obiekt badania

Narzędzie

Elementy wspoma-
gające

W zadaniu dodatkowym czynnikiem mogła być towarzysząca 
realizacji zadania reguła wzajemności (zob. Cialdini 2004) 
– osoba A; by otrzymać wartościową informację od osoby B, 
musiała zaoferować jej taką samą, co mogło dodatkowo sty-
mulować do wykonania zadania

Źródło: opracowanie własne.

7–A. Siemes, Komórka z perspektywy jej użytkowników. Wyniki badania, wystąpienie na 
konferencji Teorie komunikacji i mediów, Stara Morawa 2013 oraz eadem, Co nam się stanie bez 
trzeciej ręki?, wystąpienie na konferencji Kontekst i jego interakcje z tekstem, Bydgoszcz 2014.
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Czy to działa?

Zaangażowanie jest zjawiskiem o bardzo utrudnionej mierzalności. 
Jest to termin jakościowy, nader trudno ująć go we wskaźnikach ilościo-
wych. W przywołanym zadaniu dydaktycznym nie stosowano specjal-
nych narzędzi do jego pomiaru. Wnioski o pojawieniu się zaangażowania 
w trakcie pracy nad zadaniem oparte są na towarzyszących czynnikach 
sytuacyjnych, którymi w szczególności były:

a)–dyscyplina czasowa:
w czasie wykonywania zadania potrzebna była dyscyplina czasowa, 

poszczególne etapy zadania wykonywano w ściśle określonych w zada-
niu okresach, w trybie on time. Praca nad zadaniem rozłożona była na 
dwa tygodnie. Zdecydowana większość uczestniczących wykonywała po-
szczególne etapy pracy na czas, a nierzadko tuż po ich ogłoszeniu. 

b)–opinie uczestników:
spontanicznie pojawiały się opinie uczestników zajęć na temat reali-

zowanego projektu, wyrażające entuzjazm i oczekiwania wobec wyni-
ków, które miały zostać upublicznione. Zwracano uwagę na stymulujące 
działanie łatwości przeprowadzenia badania za pomocą Internetu. 

Podsumowanie

Aktywowanie zaangażowania uczących się przez stosowanie elementów 
koncepcji personalizacji w edukacji podnosi efektywność procesu kształce-
nia. Przyjmuje się, że zaangażowanie jest wielkością sterowalną, za diagno-
zowany deficyt zaangażowania odpowiedzialni są zarówno uczący się, jak 
i nauczający. Pedagogika personalistyczna jest związana z rozwojem wiedzy 
na temat procesu kształcenia, stanowi odwrót od uznanej za anachronizm, 
a dominującej w polskim szkolnictwie, standaryzacji procesu kształcenia. 

Personalizacja w dziedzinie edukacji polegać ma na rozpoznaniu i peł-
nym wykorzystaniu potencjału uczących się przez dostosowanie elemen-
tów procesu kształcenia do ich (możliwie silnie zindywidualizowanych) 
potrzeb i predyspozycji. Idea edukacji w pełni spersonalizowanej możliwa 
jest w bliżej nieokreślonej przyszłości, wymaga bowiem rewolucyjnych de-
cyzji administracyjnych, a nade wszystko przełomu w sposobie myślenia 
kadry nauczającej. Realizacja koncepcji edukacji personalistycznej wyma-
ga znacznie większego nakładu pracy od uczącego – rozważenie wyników 
zadania indywidualnie dla każdego uczącego się zajmuje kilkakrotnie wię-
cej czasu i energii intelektualnej niż sprawdzenie testu z kluczem.
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Omówiona w artykule technika personalizacji polega na dopasowa-
niu konstrukcji zadania dydaktycznego, stawianego przed uczącym się, 
do przejawianego przez niego potencjału, co sprzyja aktywowaniu zaan-
gażowania. Dla personalizacji zadania niezbędne jest rozpoznanie jego 
anatomii, a następnie maksymalne zbliżenie (możliwie wszystkich) jego 
składników do potrzeb i predyspozycji uczącego się. 

Autor nie miał ambicji wyczerpania w artykule tematu, stanowić ma 
on raczej inspirację. Obrazuje możliwą drogę myślenia o personalizowa-
niu w edukacji, ukazując skuteczny sposób zwiększania efektywności 
procesu kształcenia. 
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Task personalisation as the activator  
of students involvement 

(summary)

Conceptions of personalization can be used to involve students in educational process-
es. It seem to be a factor helping to increase the effeciency of that process. It is demanded 
that the involvement can be controlled and that is why the author wants to recognise stu-
dents and techers also as responsible for the deficit of it in Polish school. Personalization 
consists in diagnosis and taking full adventage of students potential by adaptation ele-
ments of educational process to their needs and predispositions. 

The technic of personalization talked over in the article needs to fit construction of 
didactical excersise to students potential. Teacher must get know excercises anathomy and 
try to bring closer all of its parts to students predispositions.

The article has not got an ambition to touch in all aspects of the phenomenon. It  
depicts the way of thinking about personalizated educacy which can be effective means to 
encourage students involvement. 
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Aneta Pawłowska

Sztuka audiodeskrypcji – audiodeskrypcja 
sztuki – koncepcja nowej metody z zakresu 
upowszechniania sztuk wizualnych

Dążenie do osiągania optymalnych wyników towarzyszyło działaniom 
edukacyjnym od zawsze. Poszukiwano nowych, lepszych metod naucza-
nia, które nie tylko znacznie przyspieszą sam proces uczenia się, ale uczynią 
go też bardziej atrakcyjnym i efektywnym. W dzisiejszych czasach, kiedy 
rzeczywistość kształtowana jest przez szybki rozwój postępu technicznego, 
wydaje się, że sposób nauczania różnych dziedzin, także historii sztuki, wy-
maga nowego, zreformowanego podejścia. Obecnie do nauki nie wystarcza 
już bowiem tylko skrypt akademicki czy album jako podstawowe źródło 
wiedzy o sztuce i sposobach jej odbioru w szybko zmieniającym się świecie. 
Konieczne jest zdobywanie wiedzy w sposób całościowy w kontekście szyb-
ko zmieniających się realiów. W licznych opracowanych już koncepcjach na-
uczania dydaktycy poszukują nowych metod i analizują ich skuteczność. 

Proponowane przeze mnie zajęcia – prowadzone metodą projektową 
– są przeznaczone dla ostatniego, III roku studiów licencjackich z zakresu 
historii sztuki. Stanowią próbę poszerzenia oferty programowej na stu-
diach licencjackich poprzez stworzenie dodatkowej kompetencji prak-
tycznej dla uczestników zajęć. Jednocześnie koncepcja zajęć wychodzi na-
przeciw potrzebom zgłaszanym przez muzea gromadzące dzieła sztuki, 
w zakresie szerszego upowszechniania ich zbiorów. 

Adresaci

Kurs akademicki „typu E”, czyli związany ze sztuką XX wieku, prowad-
zony był w semestrze letnim roku akademickiego 2013–2014. Obejmował 
zajęcia z audiodeskrypcji1, czyli werbalnego opisu dzieł sztuki współczesnej, 

1–Audiodeskrypcja – z łac. audio (dotyczący słuchu, dźwięku) oraz łac. descriptio 
(związany z rysowaniem, opisywaniem) jest to przekazywany drogą słuchową, werbalny 
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z wiodącej łódzkiej placówki muzealnej – Muzeum Sztuki – ms1, przy ulicy 
St. Więckowskiego 36, dostosowanego do specyficznych potrzeb i percepcji 
osób z dysfunkcja wzroku. Grupa warsztatowa powinna liczyć 8–12 osób.

Cele

Podstawowym celem zajęć z historii sztuki prowadzonych metodą pro-
jektową jest ukazywanie różnych ujęć zagadnień z zakresu sztuki oraz ćwi-
czenie w ich wykorzystaniu do rozwiązania zadanego przez wykładowcę 
problemu. Prowadzenie większości zajęć w przestrzeni muzealnej poszerza 
wiedzę studentów odnośnie do znaczenia i funkcji muzeów oraz przygoto-
wanie ich do dalszej pracy w instytucjach muzealnych. Ponadto dogłębna, 
krytyczna analiza materialnej i wizualnej struktury wybranych dzieł sztuki 
współczesnej zwiększa analityczne podejście do fenomenów sztuk wizual-
nych – niesionych przez nie treści oraz kontekstu ich powstania i funkcjo-
nowania. Studenci uzyskują dodatkową kompetencję praktyczną, jaką jest 
prezentacja sztuki dla osób niewidomych i niedowidzących.

Bardzo istotny w przypadku metody projektowej jest rozwój podmio-
towości studenta. Równie ważny jest fakt, że praca na projektem ma cha-
rakter grupowy (zespołowy), dzięki czemu uczy odpowiedzialności i do-
konywania samooceny, pomaga w rozwijaniu umiejętności współpracy, 
kompetencji interpersonalnych oraz sfery decyzji i wyborów, co należy 
do zakresu tak obecnie cenionych przez pracodawców „miękkich kompe-
tencji”. Należy dodać, iż aby wzmocnić konieczność współpracy wszyscy 
uczestnicy danego zespołu mieli otrzymać za wykonanie swego projektu 
audiodeskrypcji taką samą ocenę, na którą składa się ocena prowadzące-
go, ocena studentów z innych grup projektowych, ale także samoocena. 

Dodatkowym celem zajęć związanych z audiodeskrypcją, prowadzo-
nych tą metodą, jest ukazanie powiązania historii sztuki z innymi dyscy-
plinami, gdyż realizacje projektów mają w założeniu interdyscyplinarny 
charakter. 

Cele metapoziomowe

Istotnym elementem dodanym w projekcie tworzenia audiodeskryp-
cji jest wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością wzroku, niewido-
mych i niedowidzących, w dostępie do sztuk plastycznych (malarstwa 

opis treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym. Inne możliwe formy zapi-
su to „deskrypcja audialna”, ewentualnie: „deskrypcja audio”.
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i rzeźby), a tym samym ich integracja społeczna w obszarze kultury, co 
zgodne jest z wytycznymi Rady Europy.

Należy podkreślić, że w Polsce żyje ponad 1,5 miliona osób z wadami 
wzroku utrudniającymi normalne funkcjonowanie. Liczbę niewidomych 
w Polsce szacuje się na 90 tysięcy, jednak aż pół miliona stanowią osoby 
z poważną dysfunkcją wzroku, na przykład – słabowidzące lub z uszko-
dzeniami narządu wzroku. Według Światowej Organizacji Zdrowia, na 
świecie są ponad 42 miliony ludzi niewidomych i cierpiących na zaburze-
nia wzroku.

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w Łodzi wynosił w 2010 r. 
aż 18,8%. Prognozy zachodzących zmian demograficznych pokazują, że 
w województwie łódzkim do roku 2030 zmniejszeniu ulegnie liczba osób 
młodych, zwiększy się natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
i w coraz większym stopniu zaznaczać się będzie proces starzenia spo-
łeczeństwa. Ideą przyświecającą tworzeniu audiodeskrypcji obrazów jest 
więc także zapobieganie wykluczeniu osób starszych z problemami wi-
dzenia z kontaktu ze sztuką. 

Innym aspektem jest możliwość, poprzez tworzenie audiodeskryp-
cji istotnych z punktu widzenia historii sztuki obrazów i rzeźb, pełniej-
szego wychowania estetycznego niewidzącej młodzieży. Stworzenie np. 
swoistego „banku z audiodeskrypcjami dzieł sztuki” i upowszechnienie 
go w Interncie, zapewniłoby poszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu 
kultury oraz podniesienie na wyższy poziom sprawności osobistej zarów-
no w dziedzinie sztuki, jak i funkcjonowania społecznego [Jutrzyna 2010: 
160–171; Szafraniec 2004].

Usytuowanie metody projektowej w teorii dydaktyki

Najogólniej rzecz ujmując metoda projektowa jest dzisiaj coraz po-
wszechniej stosowanym narzędziem edukacyjnym, wykorzystywanym 
do prowadzenia zajęć z zakresu różnych dziedzin wiedzy [Pobojewska 
2012: 313]. Polega ona na postawieniu studenta (ucznia) przed konieczno-
ścią rozwiązania problemu lub stworzenia nowej koncepcji (np. wypra-
cowania własnego stanowiska badawczego, którego przyjęcie i uznanie 
za wartościowe zależy od przełożenia na codzienne, życiowe wybory). 
Stąd też międzynarodowa nazwa metody projektowej to problem based 
learning. Choć za prekursorów metody projektowej uchodzą amerykań-
scy twórcy pragmatyzmu – Wiliam James i John Dewey, typ działań za-
stosowanych podczas pracy nad audiodeskrypcją odnosi się do typolo-
gii projektu wprowadzonej przez Williama Heard Kilpatricka w pracy 
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pt. The Project-Method (1918). Obecnie ta metodologia działań projekto-
wych, stosowanych na gruncie praktyki filozoficzno-pedagogicznej, wy-
daje się najbardziej stosowna do stworzenia projektu typu Problem Project, 
w którym „chodzi o rozwiązanie konkretnego problemu, o doświadcze-
nie, którego celem jest odkrywanie trudności intelektualnych i ich poko-
nywanie” [Niemiec-Knaś 2011: 7]. 

Warto zauważyć, że obecnie metoda prowadzenia zajęć poprzez pro-
jekty jest dobrze znana uczniom począwszy od klas wczesnogimnazjal-
nych2. Projekt edukacyjny jest realizowany wówczas przez zespół uczniów 
pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: 

1) wybranie tematu projektu; 
2) określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji; 
3) wykonanie zaplanowanych działań; 
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu [Mikina, Zając 2013: 2].

Te same elementy miał zawierać realizowany przez studentów 
projekt audiodeskrypcyjny, który a priori, ze względu na swą specy-
fikę, czyli intersemiotyczny przekład ustny, ma charakter interdyscy-
plinarny. 

Uwarunkowania sytuacyjne

Praca nad tym konkretnym projektem miała poszerzyć wiedzę stu-
dentów o sztuce dwudziestolecia międzywojennego poprzez udział 
w zajęciach odbywających się w Sali Neoplastycznej łódzkiego Mu-
zeum Sztuki ms1 ulokowanego w zabytkowym pałacu przy ul. Więc-
kowskiego 36, pod nadzorem kuratorów tej placówki. Ponadto częste 
wizyty w muzeum w sposób praktyczny zwiększyły znajomość wśród 
studentów zadań rysujących się przed współczesnym muzeum sztuki. 
Założeniem oczekiwanym odnośnie do finalizacji projektu było, iż stu-
denci na podstawie przeprowadzonych ankiet dotyczących percepcji 
sztuk wizualnych wśród osób niewidomych stworzą pliki audio, opisu-
jące szczególnie wartościowe eksponaty w zbiorach łódzkiego Muzeum 
Sztuki.

2–Wprowadzenie do szkolnictwa podstawowego metody projektów wynika z art. 21a 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów w szkołach i nakłada na szkoły gimnazjalne obowiązek stworzenia uczniom 
warunków do wykonania projektów edukacyjnych.
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Ta kluczowa dla miasta i regionu placówka kulturalna założona 
w roku 1930 przez polskich artystów awangardowych stanowiła wów-
czas unikalny projekt w skali świata. Podstawą zbiorów jest do dziś ko-
lekcja sztuki nowoczesnej, awangardowej grupy abstrakcjonistów „a.r.”, 
zgromadzona w latach 1929–1932 i uzupełniana do roku 1938 w kraju i za 
granicą. Inicjatorem i głównym animatorem akcji pozyskiwania darów od 
artystów był malarz i teoretyk sztuki Władysław Strzemiński, aktywnie 
wspierany przez innych artystów awangardowych, tj. rzeźbiarkę Katarzy-
nę Kobro, malarza Henryka Stażewskiego oraz poetów Jana Brzękowskie-
go i Juliana Przybosia [Ojrzyński 1998: 9; Karnicka 2005: 130–137; Jurkie-
wicz-Eckert 2006]. Projekt ma sprawić, by unikalna sztuka awangardowa 
była dostępna osobom niewidomym, ma im pomóc „dotknąć barwę”, 
„usłyszeć perspektywę”, zrozumieć zrównoważone „stosunki barwne” 
i „napięcia kierunkowe” w obrazach i rzeźbach nieprzedstawiających tak, 
aby osiągnąć postulowaną przez artystów „jedność rytmu”. 

Obecnie działalność Muzeum koncentruje się na badaniu oraz prezen-
towaniu w różnorodnych kontekstach dzieł zgromadzonych w kolekcji 
sztuki XX i XXI w., a także na promowaniu progresywnych zjawisk arty-
stycznych oraz wzmacnianiu roli sztuki jako elementu życia społecznego, 
m.in. poprzez działania edukacyjne. Realizowany program korespondu-
je z awangardowym projektem wypracowanym na przełomie lat 20. i 30. 
wieku XX przez grupę „a.r.”, a przede wszystkim Władysława Strzemiń-
skiego, Katarzynę Kobro i Henryka Stażewskiego, oraz ze sformułowaną 
przez Ryszarda Stanisławskiego (dyrektora Muzeum w latach 1966–1992) 
ideą „muzeum jako instrumentu krytycznego” [Rypson 2007]. Idee te zy-
skują rozwinięcie w założeniu, że muzeum ma potencjał redefiniowania 
i aktualizowania pojęć kultury i sztuki oraz wytwarzania społecznych re-
lacji z jej udziałem. Poprzez program wystawienniczy, naukowy, eduka-
cyjny i wydawniczy Muzeum stara się urzeczywistniać ideę sztuki jako 
sposobu poznawania, odczuwania i rozumienia rzeczywistości, która była 
częścią awangardowego marzenia o twórczym życiu dostępnym dla każ-
dego. Koncepcja udostępnienia i dostosowania zbiorów awangardowych 
do percepcji osób z dysfunkcjami wzroku wydaje się doskonale wpisywać 
w podstawową działalność placówki.

Najistotniejszym problemem, z którym musieli zmierzyć się studen-
ci, było znalezienie adekwatnej formuły opisu dzieł sztuki abstrakcyjnej. 
Opis ten musiał spełniać szereg wymogów stawianych przez rozmaite 
stowarzyszenia i organizacje obywatelskie zajmujące się udostępnianiem 
kultury wizualnej osobom z dysfunkcją wzroku. Podstawowe zasady 
dotyczące „udostępniania kultury i sztuki osobom niewidomym i słabo-
widzącym” zostały opracowane przez dwie wiodące instytucje zajmujące 
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się tworzeniem audiodeskrypcji w Polsce. Są to warszawska Fundacja 
Kultury Bez Barier3 oraz białostocka Fundacja Audiodeskrypcja4. 

W myśl zasady tworzenia audiodeskrypcji: 

W przypadku dzieł sztuki, zabytków architektonicznych, wystaw i eksponatów 
muzealnych, tras przyrodniczych itp. – audiodeskryptor powinien nie tylko do-
kładnie obejrzeć przedmiot opisu, ale też zdobyć informacje merytoryczne (teo-
ria, historia, technika artystyczna, koncepcja artysty/twórcy wystawy, interpre-
tacje dzieła, anegdoty itp.)5.

Ponadto opis powinien dotyczyć jedynie tego co widać i odpowiadać 
na pytania: kto, co, jak, gdzie, kiedy. Opis jednocześnie ma być pozba-
wiony prostych odpowiedzi na pytanie: po co, chyba że wyjaśnienie jest 
niezbędne, aby uniknąć dwuznaczności czy niezrozumienia. Jednakże 
w uzasadnionych przypadkach możliwa jest „rezygnacja z prostego opisu 
obrazu na rzecz tłumaczenia / przybliżenia użytego w dziele i wyrażo-

3–„Fundacja Kultury Bez Barier” działa od 2004 r., w wyniku jej aktywności kultura 
staje się dostępna dla osób niewidomych i niesłyszących. Do 2014 r. w ramach działań Fun-
dacji udostępniono 81 spektakli w 24 polskich teatrach; wykonano adaptacje w siedmiu 
muzeach (Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Muzeum Narodowe 
w Warszawie, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 
Fabryka Schindlera, Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Pałac 
Króla Jana III w Wilanowie oraz Dom Spotkań z Historią); opracowano audiodeskrypcję 
i napisy dla niesłyszących do 51 filmów; wykonano audiodeskrypcję i napisy do 27 wyda-
nych i dostępnych w ogólnej sprzedaży filmów na DVD, m.in. do Dziewczynki w trampkach 
w reż. Haify Al-Mansour, Wypełnić pustkę w reż. Ramy Burhstein i Obławy w reż. Marcina 
Krzyształowicza. Fundacja działa w całej Polsce, ale głównie w Warszawie, Poznaniu, Ka-
towicach, Krakowie, Łodzi oraz jest aktywna w Internecie.

4–„Fundacja Audiodeskrypcja” działa od 2008 r. (początkowo w Białymstoku), do jej 
głównych celów należy inicjowanie i popieranie badań naukowych zmierzających do po-
prawy dostępności kultury i sztuki dla osób z niepełnosprawnością oraz działanie wspo-
magające informacyjnie, edukacyjnie, szkoleniowo, technicznie osoby z niepełnosprawno-
ścią, osoby i instytucje z sektora kultury i sztuki oraz osoby wspierające osiąganie celów 
Fundacji, a także opracowywanie standardów audiodeskrypcji i kodeksu etyki zawodowej 
osób tworzących audiodeskrypcję. Zrealizowane projekty to „Zilustruj mi słowem świat”, 
„Teatr bez Barier Kultura przeciw Wykluczeniu – Audiodeskrypcja”, „Białystok słowem 
malowany – Przewodnik audio z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i słabowidzą-
cych po Szlaku Esperanto i Wielu Kultur”, udostępniono Muzeum Przyrody w Drozdo-
wie, Galerię Arsenał w Białymstoku, Panoramę Racławicką eksponowaną w rotundzie we 
Wrocławiu. wykonano audiodeskrypcje do wielu filmów: Statyści w reż. Michała Kwieciń-
skiego, film animowany Piotruś i Wilk, 33 sceny z życia, reż. Małgorzata Szumowska, Chłopi, 
reż. Jan Rybkowski, Katyń, reż. Andrzej Wajda, Dzień Świra, reż. Marek Koterski.

5–Fundacja Kultury bez Barier, Audiodeskrypcja – zasady tworzenia, http://kultura-
bezbarier.org/container/Publikacja/Audiodeskrypcja%20-%20zasady%20tworzenia.pdf 
[dostęp: 20.11.2014].
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nego w treści wizualnej kodu kultury, symbolu, zabiegu formalnego”6. 
Zwięzły opis ogólny, zawierający wszystko, co najważniejsze w danym 
dziele / obrazie / scenie filmu itp. powinien być następnie uszczegóło-
wiony, uszeregowany według ważności informacji, z zachowaniem li-
niowej ciągłości opisu. Zdaniem audiodeskryptorki Barbary Szymań-
skiej: „Poprawnie stworzona audiodeskrypcja przestaje być słyszalna 
stając się tożsama z przedstawianym obrazem” [Szymańska Wywiad 
2010]. Tomasz Strzymiński, założyciel Fundacji Audiodeskrypcja, pod-
kreśla, iż: „błędem jest mylenie bogactwa języka z nadmiarem słów, za 
pomocą których tworzy się audiodeskrypcję. W audiodeskrypcji opisuje 
się jedynie kluczowe elementy wizualne, niezbędne do zrozumienia ob-
razu” [Szarkowska 2009: 125].

Poza ogólnymi wytycznymi dla audiodeskryptorów wkrótce poja-
wiły się też dodatkowe wskazania dedykowane studentom łódzkiej hi-
storii sztuki, związane ze specyfiką audiodeskrypcji obrazów. W trakcie 
zajęć warsztatowych dla całej grupy studentów w Muzeum Sztuki ms1 
w Łodzi z udziałem Katarzyny Mądrzyckiej-Adamczyk, artystki i peda-
gożki z uprawnieniami do pracy z publicznością z wyzwaniami komu-
nikacyjnymi, wyłoniła się nadrzędna dyrektywa lapidarności sformuło-
wań. Zalecenia dotyczyły tworzenia krótkich równoważnikowych zdań, 
zapisywanych pojedynczo, w osobnych linijkach, aby lepiej kontrolować 
długość tekstu i zwolnić jego końcowe odczytanie. Ponadto okazało się, że 
szczegółowy opis nie powinien przekroczyć 10–15 zdań. Kolejna rozmo-
wa studentów podczas zajęć warsztatowych z animatorką projektów dla 
osób z dysfunkcją wzroku w Muzeum Narodowym w Warszawie – Anną 
Knapek, przyniosła dalsze elementy doprecyzowujące zasady opisu dzieł 
sztuki, np. stwierdzenie, iż cały odczytany opis dzieła sztuki powinien 
trwać od 1,5 do 2 minut. 

Realizacja

Studenci uzbrojeni w powyższe wskazania w dwu czteroosobowych 
zespołach przystąpili do realizacji audiodeskrypcji podczas zajęć w gale-
rii muzealnej. Elementem narzuconym przez prowadzącą zajęcia był opis 
Sali Neoplastycznej, pozostałe prace przeznaczone do opisu studenci wy-
łonili sami w trakcie rozmów z kuratorami muzeum oraz zgodnie z wła-
snymi preferencjami. Ponadto w ramach realizacji projektu studenci od-
byli zajęcia w Okręgu Łódzkim Polskiego Związku Niewidomych, gdzie 

6–Ibidem.
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zaprezentowali podstawowe założenia projektu. Przeprowadzili też ankietę 
na temat oczekiwań osób z ograniczonym widzeniem, dotyczących prezen-
tacji sztuki nowoczesnej, tak aby ich opisy odpowiadały możliwościom per-
cepcyjnym odbiorców (np. ustalenie znajomości technik malarskich wśród 
osób z dysfunkcją wzroku, takich jak kolaż, litografia, malarstwo olejne, 
kwestia deskrypcji barw dla osób od zawsze pozbawionych wzroku). 

Znaczną trudność w opisach tworzonych przez studentów sprawiał 
fakt, że wszystkie prace znajdujące się w eksponowanej kolekcji muzeal-
nej, to prace z zakresu sztuki abstrakcyjnej, zatem konieczne było wypra-
cowanie procedury opisu, która nie odwołuje się do świata rzeczywiste-
go, samo dzieło jest bowiem pozbawione wszelkich cech ilustracyjności, 
a artysta nie stara się naśladować natury. Pozbawienie postulowanych 
przez audiodeskryptorów elementów interpretacyjnych oraz subiektyw-
nych porównań (np. do obłoków czy rozrzuconej włóczki w przypadku 
obrazów Władysława Strzemińskiego z lat 40. XX w.) [Grabska, Moraw-
ska 1977: 537], sprawiło, iż nasycone matematycznymi odniesieniami do 
stosunków liczbowych opisy stworzone przez studentów stały się nużące 
dla osób z dysfunkcją wzroku. 

Ponadto okazało się, że prace przebiegają wolniej niż przygotowanie 
tradycyjnego opisu dzieła sztuki na potrzeby katalogu czy karty inwen-
tarzowej, gdyż stworzenie pojedynczego opisu zajmowało ponad sześć 
godzin pracy czteroosobowego zespołu. 

Finalizacja projektu

W finalizacji projektu, polegającej na odczytaniu opisów przez stu-
dentów w sali ekspozycyjnej w Muzeum Sztuki ms1, brały udział osoby 
niewidzące, które na bieżąco komentowały wykonane opisy. Niektóre ele-
menty opisów (pomimo wcześniejszych konsultacji, jakie przeprowadzi-
li studenci wśród zawodowych audiodeskryptorów) osoby niewidzące 
uznały za nietrafne, np. opisy pracy pt. Kompozycja trzech równoważników 
Georgesa Vantongerloo z roku 1921 zbyt silnie odwoływały się do czysto 
matematycznych odniesień:

Górny biały pionowy prostokąt sięga połowy wysokości całego obrazu. 
Zielony, wysokości ¼ wysokości kwadratu i prostokąta. 
W prawym dolnym rogu biała figura zbliżona do kwadratu. 
Oddzielona od fioletowej, identycznej w kształcie, zielonym prostokątem. 
Jego lewa krawędź wyznacza połowę centralnego kwadratu. 
W lewym dolnym rogu biały prostokąt, który sięga ponad połowę całego obrazu 
[Audiodeskrypcja Sali 2014: 5].
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Podobnie nie znalazło uznania opisanie wnętrza Sali Neoplastycznej, 
które – aby oddać wzajemne stosunki barw, jakimi zostały pomalowane 
ściany – studenci wymierzyli krokami: 

Zrób dwa kroki i obróć się w lewo. 
Przed Tobą wejście do Mniejszej Sali Neoplastycznej. 
Po wykonaniu 5 kroków znajdziesz się we wnętrzu Małej Sali Neoplastycznej 
[Audiodeskrypcja Sali 2014: 4]. 

W tym przypadku kilkakrotnie mierzone tzw. typowe kroki okazały 
się dla każdej z osób niewidzących inne i konieczna była asysta osoby wi-
dzącej, aby osoba z dysfunkcją wzroku znalazła się we właściwym punk-
cie sali. 

Niejasny okazał się także ogólny opis obrazu pt. Kompozycja uni-
styczna 11 Władysława Strzemińskiego z roku 1932: „Kompozycja pro-
stokątna o fakturze plecionki przypominającej rękodzieło z wikliny” 
[Audiodeskrypcja Sali 2014: 4]. Pomimo zastosowania przez studentów, 
w przypadku opisu tej konkretnej pracy, techniki analizy semantycznej 
zwanej „postaciowaniem abstrakcji” [Matuchniak-Krasuska 1988: 119–
131], porównanie okazało się nietrafione, gdyż nakierunkowało osoby 
niewidzące na wyobrażenie obiektu o charakterze trójwymiarowym, 
przestrzennym. Podobnie niejasne okazało się często stosowane w histo-
rii sztuki do opisów kompozycji obrazów określenie – „linie diagonalne” 
zastosowane do opisu pracy Kontrkompozycja XV Theo van Doesburga 
z roku 1925, uznano je za zbyt hermetyczne, związane z tzw. żargonem 
zawodowym.

Zrealizowany projekt obejmuje w chwili obecnej ogólny opis Sali 
Neoplastycznej w Muzeum Sztuki (ms1) przy ul. Więckowskiego 36 oraz 
czterech prac zgromadzonych w tejże sali, tj.: Kontrkompozycji – Theo van 
Doesburga (1925); Kompozycji unistycznej 11 – Władysława Strzemińskie-
go (1932); Kompozycji trzech równoważników – Georgesa Vantongerloo 
(1921), a także Obrazu abstrakcyjnego II autorstwa Henryka Stażewskiego 
(1928–1929). 

Nadrzędnym celem realizacji zadania było założenie upublicznienia 
stworzonych przez studentów opisów poprzez wprowadzenie ich na stro-
ny internetowe Muzeum Sztuki w Łodzi, Katedry Historii Sztuki oraz Pol-
skiego Związku Niewidomych – Okręgu Łódzkiego, wyrównanie szans 
osób z niepełnosprawnością wzroku, niewidomych i niedowidzących, 
w dostępie do sztuk plastycznych (malarstwa i rzeźby), a tym samym ich 
pełna integracja społeczna w obszarze kultury, co zgodne jest z wytycz-
nymi Rady Europy. 
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Niestety faza szerszego upublicznienia wykonanych opisów poprzez 
umieszczenie nagranych plików dźwiękowych nie została zrealizowana. 
Podobnie nie doszło do wykonania założonych w początkowej fazie re-
alizacji projektu przestrzennych replik opisywanych prac, wykonanych 
przez studentów, aby osoby z zaburzeniami wzroku mogły dotykowo za-
poznać się z wybranymi dziełami. W przyszłości takie makiety mogłyby 
stanowić cenne uzupełnienie projektu.

Podsumowanie

Projekt kursu audiodeskrypcji, czyli werbalnego opisania dzieł sztuki 
na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku – Sali Neoplastycznej z łódzkiego 
Muzeum Sztuki oraz zgromadzonych w niej obrazów – okazał się cennym 
uzupełnieniem oferty programowej kierunku historia sztuki. Zaangażo-
wanie ze strony studentów pracujących nad opisami okazało się bardzo 
duże, wykonane audiodeskrypcje były wielokrotnie konsultowane z ini-
cjatywy samych studentów zarówno z pracownikami Muzeum Sztuki, jak 
i profesjonalnymi audiodeskryptorami. Niestety założenia koncepcji pro-
jektu nie zostały zrealizowane w całości, ponieważ nie udało się stworzyć 
plików audio z opisami obrazów, które byłyby następnie upublicznione 
przez Internet na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku. 

W efekcie końcowym nie tylko powstały dobre merytorycznie opisy, 
ale także znacząco wzrosła znajomość specyfiki udostępniania sztuki na 
potrzeby osób niepełnosprawnych wśród całej grupy studentów z histo-
rii sztuki. Również osoby niewidzące, które były obecne podczas finisażu 
projektu w Muzeum, były bardzo zadowolone z dedykowanego ich po-
trzebom kontaktu z dziełami sztuki współczesnej.

Załączniki

Praca studentów

Fragmenty skryptu pt. Audiodeskrypcja Sali Neoplastycznej w Muzeum Sztuki w Łodzi, Kate-
dra Historii Sztuki, Uniwersytet Łódzki 2014.
Opracowany przez studentów III roku studiów dziennych: Justynę Bogusławską, Patry-
ka Jadczaka, Olivię Jary, Annę Prośniak, Agatę Szynkielewską, Aleksandrę Turek, Darię 
Wielgus, Anetę Wilk.
Konsultacja: Barbara Szymańska, Fundacja Audiodeskrypcja. 
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1. Sala Neoplastyczna 

Nota historyczna: Sala Neoplastyczna to awangardowa przestrzeń wystawiennicza zapro-
jektowana przez Władysława Strzemińskiego dla dzieł zgromadzonych w latach 30. 
XX w., które tworzyły Międzynarodową Kolekcję Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.” 
Salę otwarto w roku 1948, jej kolejna „odsłona” to rok 1960, kiedy została zrekonstru-
owana po socrealistycznym demontażu. 

Opis szczegółowy: 
Znajdujesz się przed Dużą Salą Neoplastyczną. 
Zrób pięć kroków. 
Znajdujesz się teraz we wnętrzu sali. 
Sala ma plan wydłużonego w lewą stronę prostokąta. 
Stoisz na czarnej wykładzinie, która przebiega wzdłuż środka sali. 
Na ścianach i suficie namalowane są różnej wielkości prostokąty w kolorach podsta-
wowych (czerwony, żółty, niebieski) i niekolorach (biel i czerń). 
Po prawej stronie znajduje się szerokie przejście do dalszej ekspozycji. 
Obróć się w lewo. 
Na ścianie po lewej stronie wiszą trzy prace malarskie. 
Przed Tobą lewy róg sali przy samym jej końcu jest ścięty. 
Znajduje się tam duże, prostokątne okno z szesnastoma szybami i szerokim parapetem. 
Po prawej od okna wypukły, zaokrąglony fragment ściany, a obok przejście do Mniej-
szej Sali Neoplastycznej. 
Pośrodku sufitu świetlik podzielony na dwanaście kwadratów. 
Na ścianie po Twojej prawej stronie znajduje się siedem obrazów powieszonych 
w odległości co pół metra. 
Przed nimi, ustawione na szklanych prostopadłościanach cztery rzeźby Katarzyny 
Kobro. 
Postumenty mają wysokość około jednego metra. 
Po Twojej prawej stronie pierwszy obraz z rzędu – Kompozycja XV, Theo van Doesburga. 
Obok obraz Kompozycja Sophie Tauber-Arp. 
Przed nimi rzeźba Kompozycja przestrzenna (3). 
Wykonaj dwa kroki – po prawej obraz Kompozycja Tauber-Arp. 
Przed nim rzeźba Kobro Kompozycja przestrzenna (2). 
Zrób kolejne dwa kroki – po prawej stronie obraz Jeana Heliona Kompozycja. 
Pomiędzy nim a następnym obrazem – rzeźba Kobro Kompozycja przestrzenna (4). 
Po lewej stronie na przeciwnej ścianie Obraz Abstrakcyjny II Stażewskiego. 
Dwa kroki dalej: po prawej Georges Vantongerloo Kompozycja trzech równoważników. 
Między tą pracą a kolejnym obrazem Kompozycja przestrzenna (6) Kobro. 
Po lewej na przeciwnej ścianie Kompozycja Stażewskiego. 
Następne dwa kroki: po prawej stronie obraz Vilmosa Huszara Kompozycja – Figura 
Ludzka. 
Po lewej stronie, na przeciwnej ścianie Kompozycja fakturowa Stażewskiego. 
Na wprost znajduje się obraz Vilmosa Huszara Kompozycja. 
Wykonaj dwa kroki i obróć się w prawo. 
Na wprost ostatni obraz z rzędu – Kobro, Kompozycja Abstrakcyjna. 
Zrób dwa kroki i obróć się w lewo. 
Przed Tobą wejście do Mniejszej Sali Neoplastycznej. 
Po wykonaniu pięciu kroków znajdziesz się we wnętrzu Małej Sali Neoplastycznej. 
Ma ona kształt prostokąta ze ściętym lewym, dolnym narożnikiem. 
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Po lewej stronie okno. 
Pośrodku sufitu kwadratowy świetlik. 
Na godzinie 11 praca Strzemińskiego. 
Po prawej stronie Kompozycja unistyczna 11 Strzemińskiego. 
Po lewej, na tle okna rzeźba Kobro. 
Przed Tobą przejście do kolejnej ekspozycji. 

2. Obraz Abstrakcyjny II Henryka Stażewskiego 
Obraz: Obraz Abstrakcyjny II 
Autor: Henryk Stażewski 
Rok powstania: ok. 1928–1929 r. 
Technika: olej, płótno 
Wymiary: 56 cm wysokości i 70 cm szerokości 
Ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi dar grupy „a.r.”, 1931 r. 
Nota biograficzna: Henryk Stażewski (ur. w 1894 r. w Warszawie, zm. w roku 1988) pre-

kursor awangardy w latach 20. i 30., przedstawiciel konstruktywizmu, zajmował się 
abstrakcją geometryczną w latach 60., 70. i 80. Ponadto projektował wnętrza, plakaty 
i dekoracje scenograficzne. 

Nota historyczna: Konstruktywizm w twórczości artysty obfitował w liczne nawiązania 
do stworzonej przez Strzemińskiego teorii, zwanej unizmem – przestrzeń obrazu za-
myka rama, dążenie do czystej plastyki. Inspiracje widoczne są w analizowaniu rela-
cji przestrzennych figur zawartych w geometrycznej strukturze dzieła. Odnosi się do 
neoplastycyzmu stosując wąską gamę kolorystyczną oraz siatkę pionów i poziomów. 
Obrazy Stażewskiego cechuje wysoka geometryzacja. 

Opis ogólny: 
Kompozycja prostokątna z wydzielonymi sześcioma prostokątami w czterech odcie-
niach szarości i w kolorze czerwonym. 
Wszystkie pola stykają się ze sobą. 
Pośrodku falista linia jako pionowa oś kompozycji. 
Linia ta stworzona jest przez boki szarych prostokątów, które na zmianę tworzą wy-
pukłości i wklęsłości. 

Opis szczegółowy: 
W lewym górnym rogu najciemniejszy, ciemnoszary prostokąt o wklęsłym prawym 
boku7.
Jego pionowy bok o 1/4 długości wysokości obrazu. 
W prawym górnym rogu szary prostokąt, z wklęsło-wypukłym lewym bokiem wpi-
sującym się w centralną falistą linię. 
Poniżej jasnoszary prostokąt o wklęsłym lewym boku. 
Nie styka się on jednak z ramą obrazu. 
W samym prawym dolnym rogu czerwony prostokąt o wymiarach zbliżonych do 
najciemniejszej figury. 
W lewym dolnym rogu białoszary prostokąt o wypukle zaokrąglonym prawym boku. 
Po jego prawej stronie, wzdłuż dolnej ramy długi i wąski prostokąt o takiej samej barwie. 
Przerywa on falistą linię, dochodząc do czerwonego prostokąta. 
Stanowi on zarazem podstawę szarego pola. 
Obraz w prostej srebrnej ramie. 

7– Właściwie figura zbliżona do prostokąta.
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1. Wnętrze Sali Neoplastycznej w Muzeum Sztuki ms1 w Łodzi (fot. A. Pawłowska)

2. Studenci – uczestnicy Kursu Audiodeskrypcji oraz osoby niewidome podczas finisażu 
projektu w Muzeum Sztuki (fot. J. Sowińska-Heim)
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Art of Audio Description – Audio Description of the 
Visual Art – the concept of the new method in the field 

of dissemination of visual arts 
(summary)

Audio Description (AD) of the works of art is the field of usable practice for the muse-
um management, which by method of trial and error attempts to adapt the artistic means 
to the perceptive possibilities of the visitors who are blind or vision impaired. 

In Academic Year 2013–2014 I conducted an elective academic course relating to Au-
dio Description of Visual Art. Classes are designed to last the third year of undergraduate 
studies in the field of art history. The course is carried out by project-based learning (PBL) 
method.

It is important to emphasize that project-based learning techniques are long-term, 
interdisciplinary and student-centered activities. Unlike traditional, teacher-led classroom 
activities, students must often organize their own work and manage their own time. Pro-
ject-based instruction differs from traditional inquiry by its emphasis on students’collabo-
rative or individual artifact construction to represent what is being learned. Additionally 
project-based learning also gives students the opportunity to explore problems and chal-
lenges that have real-world applications, increasing the possibility of long-term retention 
of skills and concepts.

The Audio Description course is also an attempt to broaden the range of programs 
at the undergraduate level through the creation of additional practical competencies for 
the participants. At the same time the concept of the course meets the needs expressed by 
museums which collect works of art in the broader disseminated collections.
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Kinga Stopczyńska 

Rola kreatywnych rozwiązań edukacyjnych 
w motywowaniu studentów

Wstęp

Dzisiejszy rynek wymaga od potencjalnego pracownika szerokiego 
wachlarza umiejętności, zaangażowania, sfokusowania na sukces oraz 
bardzo dokładnie wyznaczonej ścieżki kariery. Niezwykle istotna jest 
przede wszystkim umiejętność pracy w zespole, szybka adaptacja do 
nowych warunków, w jakich znajdzie się dana osoba, kreatywność po-
dejmowanych decyzji, zdolności lidera grupy, umiejętność słuchania, ale 
i przemawiania, doskonała sztuka autoprezentacji i odpowiedzialność za 
podejmowane decyzje. 

Wydawać by się mogło, że wszystkie te oczekiwania ujęte w całość 
są niemal niemożliwe do zrealizowania przez młodą osobę, która właśnie 
kończy studia i rozpoczyna kreowanie swojej kariery. Jednak rzeczywi-
stość może wyglądać inaczej – może bowiem okazać się, że idealny kan-
dydat to nikt inny jak absolwent, który wszystkie te umiejętności posiadł 
w czasie swojej edukacji, a stało się to dzięki odpowiedniej pracy, do któ-
rej był skutecznie motywowany podczas studiów.

Niebagatelną rolę odgrywa tutaj wykładowca, czyli osoba, która tak 
naprawdę bierze na siebie odpowiedzialność nie tylko za przekazanie 
materiału obowiązującego podczas danych zajęć, ale przede wszystkim 
za jakość oraz sposób, w jaki wiedza ta zostanie zaimplementowana 
przez słuchaczy. Należy pamiętać, iż ogromną rolę odgrywać będzie 
zaangażowanie wykładowcy, jego profesjonalizm i przede wszystkim 
pasja, z jaką będzie on realizował dane zadanie. Tylko dzięki nim bę-
dzie w stanie przygotować się do przekazania wiedzy w sposób, który 
będzie inspirował studenta do dalszych poszukiwań i pozwalał mu na 
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odkrywanie pewnych zagadnień w sposób nienachalny i nie z przymu-
su, ale z potrzeby własnego samorozwoju. Ważne jest, by wiedzę tę miał 
szansę w dalszym etapie konfrontować z wykładowcą, który – mając 
otwarty umysł – chętnie przyjmie innowacyjne poglądy i rozwiązania 
swoich podopiecznych.

Moim celem w tym artykule będzie przede wszystkim analiza roli 
kreatywnych rozwiązań opartych na wizerunku wykładowcy i odpo-
wiednich relacji ze studentami w ich motywowaniu. Analiza ta opierać 
będzie się na źródłach literaturowych, ale przede wszystkim wspierana 
będzie doświadczeniami własnymi autorki z pracy ze studentami i case 
study z tym związanym.

Budowanie relacji ze studentami

Jednym z najważniejszych działań, które wyznaczają nam drogę do 
sukcesu, czyli odpowiedniego zmotywowania studenta, jest budowanie 
z nim pozytywnych relacji. To właśnie na nich opierać się będzie dalsza 
współpraca, to dzięki nim obie strony będą miały szansę na zrealizowanie 
podczas niej efektu „win-win”, a co za tym idzie na wzajemną satysfakcję 
z osiągniętego efektu. 

Partnerstwo to możemy odnieść do relacji, jakie budują między sobą 
partnerzy rynkowi w biznesie. Obie strony mają coś, co mogą sobie zaofe-
rować i obie powinny widzieć w długookresowym porozumieniu korzy-
ści, które bezpośrednio przekładają się na ich dalszy rozwój i budowanie 
przewagi. Idąc dalej możemy relacje wykładowca – student ująć w kla-
syczną strategię CRM (customer relationship management) oraz marketing 
relacji.

Zdefiniujmy tu marketing relacji. Za twórcę pierwszej jego definicji 
uznawany jest Leonard Berry, który określa go w następujący sposób: 
„marketing relacji to tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie relacji 
z klientem. Pozyskanie nowego klienta stanowi jedynie pierwszy krok 
w procesie marketingu” [Berry 1983: 56]. Ponieważ główny nacisk położo-
ny został tu tylko na kreację związków, przy jednoczesnym podkreśleniu 
długoterminowego charakteru zjawiska – uważa się, że takie podejście nie 
oddaje całości problemu. Inną definicję przygotował T. Cram: „Marketing 
relacji to konsekwentne stosowanie uaktualnionej wiedzy o indywidual-
nych klientach dla zaprojektowania produktu / usługi, które są komuniko-
wane” [Cram 1994: 34]. Definicja ta opiera się z kolei na konieczności cią-
głego niemal, nieprzerwanego kontaktu z klientem (komunikacji z nim). 
Jednocześnie zebrane w ramach tego dialogu informacje o kliencie (stu-
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dencie) powinny posłużyć nam jako narzędzie lepszego poznawania jego 
potrzeb, oczekiwań. 

Podkreślić należy, iż komunikacja ma mieć formę dialogu, nigdy nie 
powinna opierać się na klasyfikowaniu relacji w ujęciu – pan i władca oraz 
jego poddany. Takie podejście z góry skazuje nas na porażkę i uniemoż-
liwia jakiekolwiek działania mające na celu zachęcanie do pozyskiwania 
wiedzy i inspirowanie do jej poszerzania, a w końcu implementowania na 
podejmowane samodzielnie działania. Jedno z najbardziej oryginalnych 
i interesujących podejść do tego problemu stanowi definicja stworzona 
przez N. Tzokas i M. Saren, która brzmi: 

Marketing relacji jest procesem planowania, rozwoju i pielęgnowania klimatu 
więzi promującego dialog między firmą i jej klientami. Jego następstwem będzie 
wpojenie wzajemnego zrozumienia i zaufania oraz respektowanie możliwości 
każdej ze stron w zgodzie z ich rolami ustalonymi na rynku i w społeczeństwie 
[Otto 1999: 67]. 

W definicji tej dostrzec można przesłankę, która pozwala na stwier-
dzenie, że marketing relacji stanowi strategię postępowania z klientem – 
obsługi tego klienta. Duży nacisk kładzie się także na rolę, jaką odgrywa 
wzajemne zaufanie. Obecnie najbardziej aktualnym trendem na rynku 
jest właśnie marketing relacji. Jak ważną funkcję pełni w budowaniu tych 
relacji personel firmy mówi definicja K. Rogozińskiego: „Marketing rela-
cji oznacza mobilizację personelu mającą na celu uczynić z nabywcy nie 
tylko współtwórcę wartości – produktu, ale związać go na stałe z firmą” 
[Rogoziński 1998: 67]. 

Zaskakujące może się wydawać odniesienie problemu współpracy 
wykładowca–student do teorii strategii marketingowych, jednak z punk-
tu widzenia realizowanego zadania obie płaszczyzny wydają się bardzo 
podobne. W obu przypadkach mamy bowiem pewną ofertę – produkt, 
skierowaną do konkretnej grupy docelowej i w obu przypadkach zależy 
nam na uzyskaniu satysfakcjonującego finału transakcji nabycia tej oferty.

Tak jak już wcześniej wspomniano, całościowe ujęcie charakteru rela-
cji pomiędzy wykładowcą a studentem wydaje się świetnie oddawać filo-
zofia CRM. Aby w dalszej części wywodu móc się na niej opierać, w pełni 
uzasadnione wydaje się jej zdefiniowanie.

Wielu specjalistów uważa, że CRM to pojęcie, które zaistniało 
w późnych latach 90., gdy firma Siebel kupiła firmę Scopus, której 
główna oferta obejmowała aplikacje automatyzacji call center. Czym 
jest więc Customer Relationship Management?

CRM (Customer Relationship Management) jest – w najczęściej używa-
nym znaczeniu – terminem informatycznym, odnoszącym się do oprogra-
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mowania pozwalającego prowadzić firmie interakcje z klientami w sposób 
zorganizowany. Dzięki tej technologii wszyscy pracownicy firmy (zarząd, 
sprzedawcy, serwisanci) mają dostęp do informacji na temat dotychczaso-
wych zachowań klienta, jego zakupów, preferencji, wymagań.

My jednak zajmiemy się innym od informatycznego podejściem do te-
matu CRM. Spojrzymy na CRM z punktu widzenia jego roli w kreowaniu 
trwałych relacji, opartych na lojalności i zaufaniu. Dlatego też dokonać mu-
simy przeglądu innych definicji CRM. Zdefiniowanie Customer Relation-
ship Management przysparza wielu problemów zarówno praktykom, jak 
i teoretykom marketingu i zarządzania. Wierne tłumaczenie z języka an-
gielskiego na polski to zarządzanie relacjami / kontaktami z klientem. Ha-
sło CRM coraz częściej pojawia się w prasie i na konferencjach jako nazwa 
systemu informatycznego, który ma rozwiązać większość problemów (jeśli 
nie wszystkie) związanych z obsługą działów sprzedaży i marketingu. Jed-
noznaczne zdefiniowanie tego pojęcia jest bardzo trudne i mimo że syste-
my Customer Relationship Management święcą na całym świecie triumfy, 
sama idea CRM przekładana jest na różne zachowania firm na rynku.

Jedna z definicji stwierdza: 

CRM, to strategia biznesowa, polegająca na takim dobieraniu i zarządzaniu 
klientami, aby optymalizować ich wartość w długim okresie. CRM wymaga za-
adaptowania filozofii i kultury skupionej na kliencie, wspierających skutecznie 
procesy marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Aplikacje CRM mogą wesprzeć 
efektywne zarządzanie relacjami z klientami, pod warunkiem, że firma ma wła-
ściwe przywództwo, strategię i kulturę [oficjalna definicja CRMGuru.com1].

Tym, co łączy definicje jest przede wszystkim pojęcie osoby klienta 
i wskazanie na to, jak niezmiernie istotne dla funkcjonowania firmy jest 
odpowiednie zachowanie w stosunku do niego. Dodatkowo podkreśla się 
długofalowość działań wykorzystujących Customer Relationship Mana-
gement (CRM). 

Chcąc dokonać syntezy definicji CRM śmiało można powiedzieć, że 
CRM to sposób zarządzania firmą – sposób, w którym klient, jego ocze-
kiwania, potrzeby stanowią nadrzędną wartość. Dodatkowo moglibyśmy 
wskazać, iż niezbędne dla jego prawidłowej i efektywnej realizacji będzie 
zaangażowanie w takie działania wszystkich pracowników firmy, tylko 
wtedy bowiem, gdy uda się nam osiągnąć pewnego rodzaju efekt synergii 
pomiędzy ich działaniami, będziemy mogli mówić o skutecznym i efek-
tywnym stosowaniu przez firmę czynności z zakresu CRM [Parzydło 
1999: 45].

1–www.CRMGuru.com [dostęp: 19.12.2012].
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Filozofia Customer Realationship Management ustawia marketing, 
rozumiany jako zarządzanie popytem, w roli kreatora całej działalności 
firmy. Któż jak nie osoby odpowiedzialne za sterowanie rynkiem jest pre-
destynowany do określenia, jakie produkty i komu oferować, w jaki spo-
sób zwiększyć lojalność klientów i jak dotrzeć do nowych. Dlatego właśnie 
marketing powinien mieć informację, która pozwoli nam obsłużyć każde-
go klienta indywidualnie, zapewnić mu komfort i poczucie bezpieczeń-
stwa [Zachara 2000: 100]. Jednocześnie należy tu koniecznie wspomnieć 
o bardzo ważnym aspekcie wykorzystywania CRM w praktyce. 

CRM nie jest absolutnie zarezerwowany tylko i wyłącznie dla wiel-
kich korporacji międzynarodowych posiadających ogromne zasoby fi-
nansowe, które mogą przeznaczyć na inwestycje w nowoczesne systemy 
informatyczne. Niekwestionowaną zaletą CRM jest fakt, iż może go sto-
sować każdy. Każdy, kto zdaje sobie sprawę z faktu, jak ogromną rolę 
w funkcjonowaniu jego organizacji odgrywa CRM. 

Filozofia CRM wydaje się ciekawym rozwiązaniem, jakie wdrożone 
może zostać właśnie w całą strategię relacji wykładowca – student. Od-
powiednie zarządzanie tymi relacjami to przede wszystkim nacisk na ich 
wzajemny szacunek i chęć podejmowania ciągłych dyskusji, które stano-
wią bardzo stymulujący obszar dla obu stron. Jednak, by dyskusje te mia-
ły szansę przeistoczyć się w obszar znajdowania nowych, inspirujących 
rozwiązań niezbędne jest przede wszystkim dokładne przeanalizowanie 
przez wykładowcę, kim jest jego student (grupa studentów) – jakie są jego 
pasje, jaki język komunikacji powinien zostać zastosowany, na co powin-
no się położyć nacisk przy przekazywaniu wiedzy i jakich technik należa-
łoby użyć w takich kontaktach.

Społeczeństwo informacyjne

Niezwykle ważnym elementem współpracy wykładowca – student 
jest zbudowanie wspólnej platformy, na której obie strony będą się poro-
zumiewały. Dlatego warto przeanalizować to, jakie cechy charakteryzują 
odbiorcę danego komunikatu.

Na początku lat 80. wieku XX, wraz z postępującą w skali światowej 
konwergencją technik telekomunikacyjnych, informatycznych i mass me-
diów, epoka cywilizacji przemysłowej zaczęła ustępować miejsca poprze-
mysłowej cywilizacji informacyjnej, której podstawowym elementem 
jest globalne społeczeństwo informacyjne2. Społeczeństwo informacyjne 

2–www.kbn.gov.pl [dostęp: 21.01.2011].
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to nowy typ społeczeństwa, ukształtowany w krajach, w których rozwój 
nowoczesnych technologii teleinformatycznych osiągnął bardzo szybkie 
tempo. Podstawowymi warunkami, które muszą zostać spełnione, aby 
społeczeństwo można było uznać za informacyjne, jest rozwinięta no-
woczesna sieć telekomunikacyjna, która swoim zasięgiem obejmowałaby 
wszystkich obywateli oraz rozbudowane zasoby informacyjne dostępne 
publicznie. Ważnym aspektem jest również kształcenie społeczeństwa 
w kierunku dalszego rozwoju, tak by wszyscy mogli w pełni wykorzy-
stywać możliwości, jakie dają środki masowej komunikacji i informacji. 
Do rozpowszechnienia pojęcia „społeczeństwo informacyjne” w dużym 
stopniu przyczynił się dokument – Europa i społeczeństwo globalnej infor-
macji. Zalecenia Rady Europejskiej – (tzw. Raport Bangemanna) opubliko-
wany przez Komisję Europejską w roku 1994. W dokumencie tym zostały 
przedstawione opinie na temat zmian zachodzących pod wpływem no-
woczesnych technologii teleinformatycznych we współczesnym świecie, 
a także związane z tym szanse i zagrożenia3. 

Społeczeństwo informacyjne uznawane jest za rezultat zmian zacho-
dzących na rynku. Próba zdefiniowania takiego społeczeństw nastręcza 
problemów. Jak dotąd nie ma jednej, powszechnie akceptowanej defini-
cji. Każdy z autorów zajmujących się tą tematyką posługuje się najczę-
ściej własną definicją i własnym sposobem pojmowania tego problemu. 
Hasło to utożsamiane jest często z samym tylko rozwojem teleinforma-
tyki. W istocie jednak ma ono o wiele szersze znaczenie, gdyż decydu-
jący w rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest fakt, że informacja 
staje się podstawowym zasobem produkcyjnym (obok surowców, ka-
pitału, pracy), a wykorzystanie przy tym technik informatycznych jest 
tylko kwestią narzędziową. W dokumencie Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji podkreśla się kreatywną rolę procesów społecznych i gospo-
darczych, których skala i stopień skomplikowania, wynikające z ich roz-
woju, wymagają nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przeka-
zywania i użytkowania olbrzymiej ilości informacji generowanej przez 
te procesy4. W innych ową kreatywną rolę wiąże się z rozwojem techni-
ki i technologii przez podkreślenie, że społeczeństwo informacyjne, ge-
nerując ekonomiczne korzyści technologii teleinformatycznych, powsta-
nie niezależnie od naszej woli, jako następny etap w rozwoju ludzkości 
[Wilk 2001: 78].

Bezsprzeczne jest jednak to, że podstawą rozwoju społeczeństwa in-
formacyjnego jest gospodarka oparta na wiedzy, a zasadniczym zasobem 

3–www.infoobywatel.pl [dostęp: 11.12.2013].
4–Ibidem.
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gospodarczym, skumulowanym zarówno w bazach danych, jak i w spo-
łecznym potencjale intelektualnym, staje się zasób wiedzy, czyli informa-
cji, i sposób jej wykorzystania5. Cechuje go dominujące znaczenie infor-
macji i skłonność do posługiwania się środkami elektronicznymi. 

W takim społeczeństwie rozbudowuje się globalną sieć informacyjną umożli-
wiającą natychmiastową łączność, która zapewnia szybkość komunikowania się 
i łatwy dostęp do informacji, co stwarza nowe ilościowo i jakościowo stosunki 
międzyludzkie zarówno w życiu codziennym, jak i w gospodarce [Penc 1997: 
101].

Jakie czynniki kształtują społeczeństwo informacyjne? 
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Rysunek 1. Główne siły kształtujące społeczeństwo informacyjne

Źródło: [Goliński 2001; Gregor, Stawiszyński 2002]

W celu uporządkowania i ustrukturyzowania problematyki społe-
czeństwa informacyjnego H. Kubicek zaproponował model warstwowy, 
którego jądrem są techniki i technologie IT. Sfera techniczna otoczona jest 
przez warstwę zjawisk związanych z gospodarczym wykorzystaniem IT, 
która z kolei otoczona jest przez warstwę procesów o charakterze społecz-
nym, kulturowym i politycznym6.

5–http://www.kbn.gov.pl/cele/index1.html [dostęp: 15.05.2012].
6–Ibidem.
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SFERA SPOŁECZNO-KULTUROWO-POLITYCZNA

SFERA GOSPODARCZA

TECHNIK 
I TECHNOLOGIE IT

Rysunek 2. Warstwowy model pojęcia społeczeństwa informacyjnego

Źródło: [Goliński 2001; Gregor, Stawiszyński 2002]

Do najważniejszych wyznaczników społeczeństwa informacyjnego 
należy zaliczyć:

•–traktowanie informacji jako dobra ekonomicznego, podstawowego 
i podstawowej kategorii ekonomicznej;

•–upowszechniony dostęp do technologii informacyjnej, tworzącej 
obecnie różne kanały dystrybucji;

•–swobodną cyrkulację różnych kategorii informacji w społeczeństwie 
i nowe formy demokratyzacji – demokratyczny dostęp do informacji;

•–około 5% zatrudnionych w sektorze informacyjnym;
•–około 50% udziału sektora informacyjnego w PKB – jest to sektor 

dominujący w gospodarce;
•–warunkowanie przez sektor informacyjny sprawnego funkcjono-

wania innych sektorów i działów gospodarki;
•–specjalny status edukacji [Dziuba 2000: 34].
Opisowi temu odpowiada nowa generacja klientów nazwana Screena-

gers. Kim są Screenagers? Są to młodzi, nastoletni ludzie, którzy żyją bar-
dzo szybko dzięki coraz doskonalszym osiągnięciom ery cyfrowej. Bez 
problemu aprobują i nadążają za nieustannie zmieniającą się rzeczywi-
stością. Wręcz nudzą się, jeżeli nie doświadczają wielokanałowych prze-
kazów jednocześnie. Są przekonani, że ich rodzice funkcjonują „w zwol-
nionym tempie”. Screenagers to dzieci wolnego rynku. Dominującą cechą 
tej generacji jest swoboda wolnego wyboru, co za tym idzie, domagają 
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się oni szczególnie zindywidualizowanych produktów i usług – dostoso-
wanych do ich osobistych potrzeb. Jeżeli markowe produkty i usługi nie 
dostarczą im swobody wyboru, są w stanie z nich zrezygnować na rzecz 
produktów typu no name – wszechobecnych na wyprzedażach oraz na-
bywanych z tzw. drugiego obiegu. Screenagers korzystają z najnowszych 
osiągnięć techniki. Doskonale czują się w środowisku interaktywnej sty-
mulacji. Opisywana grupa (18–25 lat) to około pięć mln konsumentów, 
czyli 1/7 całej populacji Polski aktywnej zawodowo. 

Asymilacja technologicznych nowości jest immanentną cechą pokole-
nia ery cyfrowej, dlatego tak bardzo dziwi zaskakująca na polskim rynku 
dysproporcja między zapotrzebowaniem młodzieży na te produkty a licz-
bą komunikujących je kampanii promocyjnych. W związku z nadejściem 
nowej generacji młodych konsumentów – Screenagers, specjaliści od mar-
ketingu młodzieżowego i psychologowie zapowiadają spadek popularno-
ści tradycyjnych mediów oraz rozwój mediów nowoczesnych, opartych 
na interakcji i dialogu odbiorcy z nadawcą [Bladoszewska, Pallach 2002: 
78]. Co więcej, stawia się na narzędzia dające szansę na niemal osobisty 
kontakt z klientem. Wskazuje się tu na rosnąca rolę sponsoringu. Jak więc 
wygląda obecny marketing i dokąd zmierza? Tym problemem zajmiemy 
się w dalszej części pracy.

Pojawienie się Screenagers spowodowało bardzo duże zmiany na ryn-
ku. Zarówno w podejściu firmy do klienta, jak i w podejściu klienta do 
oferowanych mu produktów czy usług. Klient oczekuje znacznie więcej 
niż tylko i wyłącznie samego produktu – potrzebuje kontaktów z firmą 
– potrzebuje dialogu, który będzie optymalizował odczucie zadowole-
nia w trakcie i po dokonanej transakcji. Jednocześnie, aby przekaz, który 
do niego adresujemy, był skuteczny – musi docierać do niego wieloma 
kanałami. To szansa dla dalszego rozwoju sponsoringu – wychodzenie 
naprzeciw oczekiwaniom klienta przy jednoczesnym wykorzystaniu bez-
pośrednich z nim relacji w połączeniu z najnowszymi technikami komu-
nikacyjnymi, np. Internetem czy Telewizją Interaktywną. Potrzeba poczu-
cia przynależności do grupy użytkowników danego produktu wzrasta. 
Tworzą się swoistego rodzaju społeczności klientów danej firmy, marki. 
Dlatego rośnie z dnia na dzień rola kreowania wizerunku firmy. Działal-
ność sponsoringowa daje możliwość stymulowania postaw klientów, ich 
zachowań, a nawet odczuć.

Zmiany zachodzące w otoczeniu społecznym nie pozostają bez wpły-
wu na podejście do rzeczywistości rynku edukacyjnego i jego klienta, 
którym jest nie kto inny jak student – wymagają one koniecznej ewolucji 
podejmowanych rozwiązań wykorzystywanych podczas nie tylko prze-
kazywania wiedzy, ale i jej egzekwowania. 
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Budowanie lojalności studenta 

Jakie więc należałoby podjąć działania, aby marketing relacji przestał 
być uznawany tylko i wyłącznie za pewnego rodzaju modę, a stał się – 
w odniesieniu do pokolenia studentów z grupy screenagers – naprawdę 
efektywnym narzędziem? Gummesson wskazuje trzy obszary głębszego 
zakotwiczenia marketingu relacyjnego. 

1.–Długookresowa współpraca i wzajemne kreowanie wartości 
u wszystkich partnerów. 

Ta wzajemnie satysfakcjonująca, budowana na relacjach wymiana 
jest jedną z możliwych definicji marketingu, jednak autor wprowadza tu 
wyraźne założenie ograniczające – powinna być to relacja typu zwycięz-
ca – zwycięzca, czyli gra o sumie dodatniej. Pozytywne i konstruktywne 
nastawienie jest wymagane od wszystkich uczestników relacji, skoro nikt 
nie może z niej wyjść pokonany. Długookresowa perspektywa współpra-
cy w zasadniczy sposób zmienia cele, nadając skądinąd starym określe-
niom, takim jak lojalność, nowe znaczenie.

2.–Świadomość, że wszystkie zaangażowane w wytwarzanie wartości 
strony powinny być aktywne. 

W przeciwieństwie do „marketingowej mitologii” marketing rela-
cyjny zakłada, że aktywny jest cały układ zbudowany wokół konstelacji 
wartości, obejmujący wszystkie zainteresowane strony wraz z towarzy-
szącym im otoczeniem.

3.–Niemożność wpisania relacji w biurokratyczno-prawny system 
wartości. 

Panujące w nim regulacje, nieżyciowe rozwiązania, schematyzm i ru-
tyna są przeciwieństwem tego, co jest typowe dla pozytywnych relacji, 
a jest tym uznanie, że każdy, będąc do pewnego stopnia niepowtarzalnym 
indywiduum, nie zatraca swej indywidualności. Nie liczy się tylko wynik 
końcowy, ale cały proces wytwarzania usługi (w tym wypadku edukacyj-
nej); że to klienci są źródłem dochodów, że podstawowym celem usługo-
dawców jest wytwarzanie wartości dla nabywców (Rogoziński 2000: 98). 
Przy czym należy pamiętać o podstawowej zasadzie wskazanej w punk-
cie pierwszym, czyli relacji win–win.

Związek między zadowoleniem a lojalnością i pozostaniem klientem 
(np. danego Wydziału na kolejnym stopniu studiów czy też ich rodzaju) 
ma bardzo luźny charakter. Zadowolenie jest poczuciem klienta (studen-
ta), że jego oczekiwania zostały spełnione. Ze wskaźników zadowolenia 
nie wynika, jak wysokie (niskie) były te oczekiwania. Zadowolenie jest wa-
runkiem lojalności, ale jej nie gwarantuje. Klienci (studenci), którzy twier-
dzą, że są zadowoleni, mogą w każdej chwili zacząć korzystać z innego 
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świadczeniodawcy podobnej usługi edukacyjnej, np. studia uzupełniające 
na innym Wydziale, studia podyplomowe, kursy, szkolenia. 

O ile zadowolenie jest poczuciem, o tyle lojalność to zbiór zachowań 
związanych z ponownym zakupem produktu lub usługi, zakupem in-
nych produktów firmy, rekomendowaniem firmy i jej wytworów innym. 
Innymi słowy, zachowań, które wytwarzają dochód. 

Inwestycje w tworzenie puli lojalnych klientów odpłaca na dwa spo-
soby: po pierwsze, lojalny klient nie odchodzi do innego dostawcy usłu-
gi. Nie trzeba więc zastępować go innym klientem. Budżet poświęcony 
na relacje z klientami może więc być przeznaczony na rozszerzanie bazy 
ofertowej, a nie na kompensowanie utraconych klientów.

Po drugie, lojalny klient rekomenduje naszą firmę (uczelnię, wydział) 
i jej produkty innym. Sugestia oparta na jego osobistym doświadczeniu 
stanowi bez porównania bardziej wiarygodne źródło informacji niż rekla-
ma prasowa, radiowa, telewizyjna lub inna forma promocji.

Powyższy wywód dość jasno przedstawia powody, dla których 
z punktu widzenia makro odpowiednie relacje wykładowca–student są 
doskonałym rozwiązaniem. Oczywiście należy pamiętać, że lojalny stu-
dent to przede wszystkim osoba, która z pełnym zaufaniem będzie przyj-
mowała materiał przekazywany przez wykładowcę. Co ważne, lojalność 
odczytywana jest w kategoriach partnerstwa, co powoduje, że zaciera się 
hierarchiczny układ zależności, który wielokrotnie może stanowić pro-
blem, szczególnie przy egzekwowaniu wiedzy. 

Kreatywne rozwiązania edukacyjne

Bardzo ważne w przekazywaniu wiedzy jest to, w jaki sposób zosta-
nie to zrobione. Wielokrotnie najciekawsze treści przekazane w sposób 
mało atrakcyjny, mało kreatywny okazują się, niestety, kompletnie ina-
czej odbierane przez słuchaczy. Jednak wszelkie działania mające na celu 
przekazanie wiedzy powinny wyjść od dbałości o zaspokajanie potrzeby 
bezpieczeństwa, akceptacji, szacunku i samorealizacji obu stron. Trudno 
bowiem jest wymagać dobrych relacji, które – jak podkreślano – są pod-
stawą do odpowiedniego poziomu motywacji, kiedy te wskazane potrze-
by nie są zaspokajane. 

Motywowanie studentów do uczenia się, w perspektywie huma-
nistycznej opiera się na całkowicie odmiennych założeniach psycho-
logicznych. Wiodąca w psychologii humanistycznej jest koncepcja 
A. H. Maslowa, opisująca model ludzkiej natury i zachowania się czło-
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wieka w perspektywie potrzeb. Zbudowana przez autora piramida po-
trzeb układa hierarchicznie potrzeby człowieka w sześć grup: od naj-
niższych, ale podstawowych, tj. potrzeb fizjologicznych, przez potrzebę 
bezpieczeństwa, potrzebę przynależności i miłości, potrzebę szacunku, aż 
do potrzeby najwyższej – samorealizacji człowieka. Wszystko, co człowiek 
czyni, wynika z naturalnej chęci zaspokojenia owych potrzeb, jeśli jednak 
potrzeby z niższych poziomów są niezaspokojone, potrzeby wyższe sta-
ją się mniej ważne. Naturalną, a zarazem najwyższą potrzebą człowieka, 
jest potrzeba jego samorealizacji, która motywuje go do poszukiwania 
spełnienia własnego potencjału, osiągania własnych celów życiowych, 
urzeczywistniania siebie, rozwoju, wzrostu osobowego oraz zaspokajania 
własnych zainteresowań. W orientacji humanistycznej człowiek jest zatem 
jednostką aktywną, nie zaś reaktywną (jak w behawioryzmie). Sam ini-
cjuje i podejmuje działania, aby osiągnąć pożądane przez siebie cele, do-
świadczać satysfakcji z własnego działania. Motywacja jest wewnętrznym 
stanem, generowanym samodzielnie przez osobę uczącą się7. 

Od czego więc powinno zacząć się działania skierowane na jak naj-
bardziej kreatywne podejście do problemu nauczania i przekazywania 
wiedzy w sposób inspirujący studenta. Przede wszystkim należy odpo-
wiedzieć sobie na pytanie – Kim jest kreatywny nauczyciel?

Nauczyciel taki:

pobudza ciekawość poznawczą,
stymuluje i motywuje do myślenia i poszukiwania,
tworzy wspólnotę badawczą ze swymi studentami, uczestniczy w dialogu, jako 
wspólnym przedsięwzięciu,
podąża w myśleniu za swymi studentami,
naucza strategii potrzebnych do rozwiązywania problemów w sposób twórczy,
pomaga odkrywać talenty i drzemiący w uczniu potencjał [Olko, Buchowiecki, 
14.07.2013]. 

Niezwykle istotne jest wykorzystanie metod stymulujących aktyw-
ność studenta, dając mu jednocześnie swobodę przygotowania wypowie-
dzi, często wcześniej wypracowanej w pracy grupowej, podczas której ma 
on szansę na zdobycie umiejętności, jakie będzie mógł wykorzystywać 
w innych obszarach swojego życia, tym samym zwiększając swój poten-
cjał osobisty.

Najczęściej stosowane aktywne metody nauczania to analiza procesu 
podejmowania decyzji za pomocą drzewa decyzyjnego, burza mózgów, 
dyskusja punktowana, debata (analiza argumentów „za i przeciw”), gry 

7–http://jaszczur.czn.uj.edu.pl/mod/book/view.php?id=8940&chapterid=38383 [do-
stęp: 12.09.2013].
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dydaktyczne, elementy dramy (wchodzenie w role), metaplan, praca 
w małych grupach, symulacje, studium przypadku, przyjmowanie i ocena 
różnych punktów widzenia, uczenie innych uczniów, uczenie się od nich, 
tenis słowny.

Poważnym problemem mogłoby być jednoznaczne wskazanie, która 
z wyżej wspomnianych metod jest najbardziej kreatywna i która w naj-
bardziej znaczący sposób przekłada się na poziom motywacji studenta. 
Dlatego doskonałym rozwiązaniem jest tworzenie kombinacji wykorzy-
stujących różne metody nauczania tak, by pozbyć się ryzyka rutyny i wie-
lokrotnie nudy, które mogą znacząco wpłynąć na sposób postrzegania 
danego zagadnienia.

Dla przybliżenia tego zagadnienia przygotowanych zostało kilka 
przykładów, które w obrazowy sposób przedstawiają problem.

Zajęcia z Public Relations – Konferencja Prasowa

Celem zajęć było wskazanie studentom sposobu, w jaki należy przy-
gotować konferencję prasową, jak podczas niej powinien zachowywać się 
rzecznik prasowy oraz jakich efektów po tego typu wystąpieniach może-
my się spodziewać.

Studenci zostali poproszeni o zgłębienie informacji z zakresu rynku 
zdrowej żywności, ale również pokaźnego obszaru rynku, jakim są Fast 
Foody. Zajęcia rozpoczęte zostały od dyskusji na temat, który został przez 
studentów zbadany. W czasie dyskusji dość łatwo dało się zauważyć, jakie 
jest nastawienie poszczególnych osób do problemu, kto jest propagatorem 
zdrowego stylu życia i kategorycznie odrzuca opcję żywienia opartą na 
Fast Foodzie, a które osoby nie mają nic przeciwko niej. W czasie wymia-
ny opinii w zupełnie naturalny sposób wyłonione zostały osoby będące 
liderami, jeśli chodzi o nastawienie do problemu. Ponieważ celem zajęć 
było wskazanie studentom, że profesjonalny rynek Public Relations wiąże 
się z ciągłymi wyzwaniami i może zdarzyć się tak, iż będą musieli stanąć 
w obronie odpowiedniego wizerunku organizacji, którą będą reprezento-
wać, mimo że nie zawsze będzie się to wiązało z ich osobistymi przeko-
naniami i preferencjami, rzecznikiem prasowym firmy Fast Food, która 
właśnie wprowadziła nowy produkt dla najmłodszych klientów, została 
osoba będąca największym przeciwnikiem tych produktów – wspierana 
przez osoby, które podzielały jej przekonania, a mimo to na potrzeby za-
dania stanowiły zespół pracowników firmy Fast Food. Natomiast osoba, 
która była największym zwolennikiem biznesu Fast Food, została szefem 
dziennikarzy, których zadaniem było absolutne zdyskredytowanie tej 
branży.
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Początkowo żadna z osób nie była w pełni przekonana do tego, czy 
to był dobry pomysł, ponieważ o wiele prościej jest bronić własnych prze-
konań aniżeli popierać coś, z czym się nie zgadzamy. Ponieważ studenci 
pracowali przy stolikach eksperckich, bardzo szybko potraktowali ćwi-
czenie zadaniowo i rozpoczęli prace nad jak najlepszym przygotowaniem 
się grupy do jego realizacji. 

Konferencja prasowa okazała się bardzo burzliwa, a obu stronom 
udało się przygotować silne argumenty. Zadanie to stanowiło ważny krok 
we wprowadzaniu elementów realnego rynku do działań akademickich 
i spotkało się z dużym zainteresowaniem i aprobatą ze strony studentów. 
Co ważne, potwierdzili oni, iż wspomniana zamiana ról zmusiła ich nie 
tylko do poszukiwania rozwiązań kreatywnych, ale przede wszystkim 
otworzyła im oczy na problem, którym mieli się zająć, co zmotywowało 
ich do bardzo aktywnej pracy grupowej, jako wyznacznika późniejszego 
sukcesu.

Zakończenie

Niezwykle ważnym elementem pracy wykładowcy jest odpowiednie 
przekazywanie wiedzy, która przede wszystkim powinna stymulować 
studenta do dalszego rozwoju i poszerzania własnych umiejętności. Po-
winien on zwracać uwagę na poziom relacji, jakie udaje mu się zbudować 
ze studentami i dokładnie analizować, na ile jest w stanie na tym gruncie 
zmotywować studenta, ale i zainspirować go do pozyskiwania wiedzy. 
Feeria dostępnych technik nauczania jest ogromna, jednak żadna z nich 
nie jest w stanie zadziałać, jeśli nie skupimy się przede wszystkim na sy-
gnałach, jakie wysyłają sami studenci, na słuchaniu ich opinii, oczekiwań 
– dokładnym ustaleniu pewnych zasad, które są akceptowane przez obie 
strony. Oczywisty jest fakt, iż w każdej z grup studenckich znajdują się 
osoby mniej i bardziej zmotywowane do działania, nie oznacza to jednak, 
że te pierwsze z góry należy wykluczyć jako dobrych słuchaczy. Dobrym 
wyborem będzie motywowanie takich osób nie bezpośrednio przez wy-
kładowcę (jeśli oczywiście nie jest to możliwe), ale przy pomocy osób 
w grupie, które motywację tę czują i pracując z oportunistami w zupełnie 
naturalny sposób stają się aktywnymi uczestnikami zajęć. Możemy się, 
więc pokusić o kilka tez:

1.–Sukces wykładowcy zawsze zależy przede wszystkim od tego, czy 
słucha swoich studentów ze zrozumieniem.

2.–Kreatywne metody nauczania to tylko wypadkowa wcześniej pod-
jętych działań lojalnościowych.
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3.–Lojalny student to osoba, która chętnie pozyskuje wiedzę i robi to 
w sposób aktywny, ponieważ ma zaufanie nie tylko do wykładowcy, ale 
i do poziomu uczelni, jaką on reprezentuje.

4.–Silne zaangażowanie wykładowcy w dialog ze studentami stanowi 
jedno z najprostszych, ale i najbardziej kreatywnych działań mających na 
celu budowanie motywacji.

5.–Zmotywowany student motywuje wykładowcę do jeszcze więk-
szej kreatywności, obie strony natomiast inspiruje to do ciągłego samo-
rozwoju.
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The role of creative educational solutions  
in students motivation activities 

(summary)

An extremely important element of the work faculty is adequate transfer of knowl-
edge, which primarily should stimulate the student to further develop and expand their 
skills. But above all, he should pay attention to the level of relationship that fails to build 
with the students and carefully analyze how is able to the ground to motivate the student, 
but also inspire him to acquire knowledge. Feria teaching techniques available is enor-
mous, but none of them is able to work if you do not focus primarily on the signals they 
send the students themselves, listening to their views, expectations – the precise deter-
mination of certain principles that are accepted by both parties. It is obvious that in each 
of the student groups are people with more and less motivated to take action, it does not 
mean, however, that the first person in advance should be ruled out as a good listener. 
A good choice would be to motivate such persons not directly by the teacher w (if it is not 
possible), but by the people in the group, which motivated the feel and working with the 
opportunists in a completely natural way to become active participants in the class.
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Stoliki negocjacyjne jako przykład  
twórczego rozwiązywania problemów

Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, 
myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo 

Konfucjusz

Współcześnie negocjacje przydają się w każdym aspekcie życia spo-
łecznego, nie tylko w sytuacjach zawodowych, lecz również prywatnych. 
Nieznajomość ich prawideł zubaża możliwości działania, zwłaszcza gdy 
spotyka się osoby potrafiące wykorzystywać techniki i triki negocjacyjne 
lub przynajmniej w nich zorientowane. Brak tych umiejętności prowadzi 
często do konfliktów bądź kończy się wypracowaniem nie najlepszych 
rozwiązań. A w założeniu celem negocjacji jest znalezienie takiego wyjścia 
z sytuacji, które zadowoli wszystkich uczestników rozmów. 

Wśród wielu tradycyjnych definicji negocjacji1 można znaleźć również 
porównanie ich do sztuki, która uczy tego, jak przedstawiać swoją sprawę 
innym w taki sposób, aby zrozumieli nasz punkt widzenia oraz do sztuki, 

1–Najogólniej, negocjacje to każda rozmowa, której celem jest uzgodnienie wspólne-
go stanowiska w danej sprawie [Nęcki 1995: 12]; negocjacje to forma porozumiewania się 
przeciwnych stron konfliktu, gdzie zainteresowani składają wzajemne propozycje i kontr-
propozycje, a problem jest rozwiązany pod warunkiem, że obie strony osiągną zgodę; to 
strategia polegająca na rozwiązywaniu problemu, to proces osiągania porozumienia [Mar-
ten 2008: 104]; negocjacje to interakcje mające perswazyjne cele, przy ich realizacji używa 
się znaków, a w procesie występuje symetryczność komunikowania [Jacko 2012: 55]; „ne-
gocjacje to proces, w wyniku którego strony odchodzą od swoich początkowo rozbieżnych 
stanowisk i zmierzają do punktu umożliwiającego osiągnięcie porozumienia; [...] odejście 
od początkowych stanowisk i zawarcie porozumienia jest możliwe przy zastosowaniu ta-
kich metod, jak: kompromis, układy, przymus (szantaż), gra na emocjach, wykorzystanie 
logicznego rozumowania” [Karsznicki 2013: 183–186]; definicje negocjacji zob. też: [Kula-
wik 2011: 9–12; oraz wiele innych].
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która uczy tego, jak prosić o coś, czego się chce [Pinet 2008: 11]. Interesu-
jącym porównaniem jest też określenie ich jako rodzaju gry intelektual-
nej, w której trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, a czasem dokonać 
różnorodnych zmian, żeby dojść zwycięsko do końca [Horzyk 2012: 16]. 
Przy takim podejściu do negocjacji wspaniale komponuje się słownictwo 
związane z grami. Mówi się o polu gry (obszar konfliktu, teren negocjacji), 
graczach, regułach i posunięciach2. Takie spojrzenie na zagadnienie może 
niewątpliwie zachęcić młodych ludzi, często zafascynowanych grami 
komputerowymi i planszowymi, do podjęcia innego wyzwania, owej gry 
intelektualnej. Gry, w której w o wiele większym stopniu niż w innych, oni 
sami i ich zespół, mogą mieć decydujący wpływ na wynik. To od stopnia 
ich zaangażowania i przygotowania – zarówno od strony merytorycznej 
dotyczącej zagadnienia, nad którym będą pracować, jak i technicznej – za-
leżeć może ostateczny wynik3. Im lepiej przygotują się do tej rozgrywki, 
tym bardziej mogą liczyć na błąd adwersarzy4. Błąd ten, powstały w wy-
niku niedopracowania przez przeciwników jakiegoś wątku omawianego 
problemu, drużyna może obrócić na swoją korzyść. 

Umiejętności nabywane w czasie przygotowań i pracy tą metodą 
mogą zaowocować trwale nie tylko jako doświadczenie zespołowe, lecz 
również w sytuacjach indywidualnych. Negocjacje prowadzą bowiem nie 
tylko grupy, a reguły pozostają przecież takie same. Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt wielostronności pracy tą metodą. 
Jeśli wybieramy wariant ćwiczeń w zespołach, to umożliwiamy kształce-
nie umiejętności kierowania grupą5. 

2–Negocjacje wpisują się też w dobrze znaną, przede wszystkim ekonomistom, polito-
logom, socjologom, biologom i psychologom, teorię gier. Jest to metoda badawcza, „dzie-
dzina zajmującą się opisem różnych sytuacji, w których uczestniczą podmioty świadomie 
podejmujące pewne decyzje, w wyniku których następują rozstrzygnięcia mogące zmie-
nić ich położenie” [Malawski, Wieczorek, Sosnowska 1997: 12]. Jest to teoria skutecznego 
działania i skutecznego rozwiązywania konfliktów. Z. J. Pietraś przypomina o dwutoro-
wej genezie teorii gier, gdy już od starożytności „poszukiwano metod optymalizacji de-
cyzji politycznych, a szczególnie militarnych, na ogół tworząc modele symulujące rzeczy-
wistość i opracowując gry wojenne. [...] Z drugiej strony rozwijano matematyczną teorię 
gier” [Pietraś 1997: 15–16]. Stosując teorię gier można badać teoretycznie np. możliwości 
formułowania strategii oraz taktyki politycznej i militarnej, analizować rzeczywistość, mo-
tywacje działań ludzkich, przebieg konfliktów społecznych, tworzyć zalecenia, prognozy, 
itp. [Pietraś 1997: 17–18].

3–Przez określenie „przygotowanie techniczne” rozumiem tu zapoznanie się z zasa-
dami skutecznego prowadzenia negocjacji i doskonalenie umiejętności w tym zakresie.

4–Najlepiej, gdy drugą stronę postrzega się jako partnera w rozmowach. Jednak czę-
sto interesy są na tyle sprzeczne, że obie strony traktują się jako przeciwnicy.

5–W pracy nad kolejnymi zagadnieniami liderzy mogą się zmieniać, aby każdy mógł 
wystąpić w rolach głównego negocjatora i członka zespołu.
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Nawiązanie do gier czyni więc naukę szeregu umiejętności, nabywa-
nych w czasie przygotowań do zajęć i w trakcie ich realizacji, rodzajem 
zabawy. W tym przypadku jest to jednak forma aktywności, w której każ-
dy człowiek bierze udział, mniej lub bardziej świadomie, przez całe życie. 

Nauka negocjacji na zajęciach, przedstawiona w ten sposób, może 
stać się dodatkowo atrakcyjna i stanowić zachętę do podjęcia współpracy 
z innymi. Jest to o tyle istotne, że studenci, według najnowszych badań, 
„nie dostrzegają wyraźnych efektów wynikających z pracy w zespole oraz 
że preferują pracę samodzielną” [Rudawska, Szarek 2014: 19]. Negocjacje 
mogą się stać świetną zespołową grą symulacyjną6. 

Kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji zajęć ma przygotowanie 
studentów do pracy w grupach, przede wszystkim dokładne wyjaśnienie, 
na czym ma polegać ich zadanie [Rudawska, Szarek 2014: 19, 20]. Samo po-
dzielenie ich na zespoły – zwłaszcza jeśli grupa nie wykazuje się inicjatywą, 
bystrością i samodzielnością myślenia oraz chęcią do pracy – to zbyt mało.

Przygotowanie do zajęć można rozpocząć np. od testu zamieszczone-
go w pracy Z. Martena (2008: 178): 

Czy umiesz negocjować? Próba samooceny. Polecenie brzmi: Przeczytaj podane niżej 
stwierdzenia i oceń, w jakim stopniu one dotyczą Ciebie. Oceń się za pomocą stopni szkolnych 
tzn. 5 za „bardzo dobrze”, 4 za „dobrze” itd. Możesz też stosować oceny : +4, +3 i +2. 
1. Jestem osobą wrażliwą na potrzeby innych ludzi.
2. Zawsze można podjąć dyskusję w celu ugody.
3. Wyznaję zasadę, że w negocjacjach nie ma przegranych.
4. Umiem sobie radzić w konfliktach z innym ludźmi.
5. Lubię wiedzieć o co dokładnie chodzi mojemu rozmówcy.
6. Jestem osobą raczej cierpliwą.
7. Sytuacje stresowe rzadko mnie załamują.
8. Zawsze staram się wysłuchać do końca wypowiedzi mojego rozmówcy.
9. Drobne docinki i złośliwości raczej nie wyprowadzają mnie z równowagi.
10. Uważam, że mam poczucie humoru7.

Istnieje oczywiście niebezpieczeństwo zniechęcenia części grupy, któ-
ra uzna, że uzyskany wynik wskazuje na jej nie najlepsze zdolności w tym 
zakresie i podejdzie do zajęć z dużym dystansem. Jest to jednak znakomi-
ty moment, aby wspomnieć, iż negocjacji trzeba się uczyć. Nawet osoby 
z talentem negocjatora muszą poznać tajniki tej sztuki8. 

6–Symulacje zajmują się naśladowaniem rzeczywistych sytuacji i umożliwiają anali-
zowanie ich w sztucznych warunkach. Gry symulacyjne konstruowane są na podstawie 
faktów, a więc wymagają wcześniejszego zapoznania z realiami. Mówi się o „przekładaniu 
abstrakcyjnej wiedzy na konkretne dane operacyjne, do sprawdzenia znajomości całości 
działania układów” [Nęcki 1995: 181, 183].

7–Wyniki umieszczono na końcu artykułu.
8–Krótki program szkolenia negocjatorów, złożony z szeregu ćwiczeń, znaleźć można 

m.in. w książce W. Mastenbroeka [1996: 151–184].
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W zależności od uwarunkowań, rodzaju oraz tematyki zajęć można 
poprosić grupę, podzieloną już na odpowiednie podgrupy, np. po 6–8 
osób9, aby zastanowiła się przez tydzień i wybrała zagadnienie, nad któ-
rym chce pracować. Jest to z pewnością najlepsze rozwiązanie. Jak zawsze 
zainteresowanie problematyką stanowi w połowie o sukcesie. 

Jeśli decydujemy się na poświęcenie większej liczby zajęć na wpro-
wadzenie do ćwiczeń zasadniczych, możemy poszerzyć przygotowania 
o poszukiwania przez studenta, który zgłosił się lub został wyłoniony jako 
główny negocjator, członków do jego zespołu. Lider może przygotować 
zestaw pytań – problemowych, ale także o styl pracy i zachowanie – a na 
podstawie uzyskanych odpowiedzi zdecydować, kto wejdzie do jego gru-
py [Gabor 2005: 144–164].

Uważa się, że najlepsze zespoły negocjacyjne liczą 3–4 osoby o róż-
nych osobowościach. Najlepiej, jeśli tak samo liczny jest team drugiej stro-
ny. Liderem grupy powinien zostać student mający umiejętności organi-
zacyjne. Wspólna praca musi zacząć się już na etapie zbierania materiałów 
i przygotowywania do finalnych rozmów. Każdy powinien otrzymać 
konkretne zadanie ze świadomością odpowiedzialności za jego wykona-
nie [Krzyminiewska 2007: 20–21], np. gromadzenie informacji o węższym 
zagadnieniu, ale na tyle istotnym, że niezapoznanie się z nim może dopro-
wadzić do fiaska negocjacji. 

Drużyna powinna spotykać się przed zajęciami, na których będzie ne-
gocjować z adwersarzami. Jest to warunek niezbędny do prawidłowego 
wykonania zadania. Członkowie grupy muszą bowiem nie tylko wspól-
nie przeanalizować zgromadzony przez siebie materiał i ustalić linię po-
stępowania, tak aby w czasie rokowań nie okazało się, że nie ma wśród 
nich zgody, lecz również zdecydować o wyznaczeniu ról i rozmieszcze-
niu przy stole rozmów. Warto też podkreślić znaczenie zadań kierujące-
go negocjacjami [Mastenbroek 1996: 103–109] i czynników ułatwiających 
sprawność zarządzania nimi [Nęcki 2012: 109–112].

Zespół powinien zdawać sobie sprawę, że im jest lepiej przygotowa-
ny do rozmów z przeciwnikiem, z tym większą pewnością siebie będzie 
pracował w czasie ich trwania. Kilka najważniejszych punktów, które 
studenci muszą opracować przed zasadniczymi zajęciami, to: zdobycie 
wiedzy o przyczynach i przedmiocie rokowań; o swoich słabych i moc-
nych stronach; o adwersarzu i jego możliwościach, jego słabych i mocnych 
stronach, o tym, co jest dla niego ważne, a z czego mógłby zrezygnować; 
jakie założenia może przyjąć przeciwnik; jak może on postrzegać nasze 
możliwości; czy nasze założenia są realistyczne przy jego możliwościach 

9–Zob. poniżej.
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[Schott 2007: 9–10]. Ważny jest też spis dopuszczalnych ustępstw z naszej 
strony, a także ustępstw, jakich oczekujemy od antagonisty. Warto zano-
tować pytania i żądania, które będą kierowane do przeciwnika10. Kolejny 
niezwykle istotny punkt dotyczy wyznaczenia realistycznych celów i ich 
hierarchizacji [Krzyminiewska 2007: 22–23]. Nie bez znaczenia jest lista 
celów wspólnych i sprzecznych naszych oraz adwersarza. Trzeba również 
zastanowić się nad najlepszymi i najgorszymi wariantami rozwoju sytua-
cji oraz alternatywnym zakończeniem problemu11.

W poszukiwania odpowiedzi i rozwiązań powinien być zaangażo-
wany cały zespół. Można pracować kilkoma technikami. Zapewne do 
najpopularniejszych należy „burza mózgów” [Fisher, Ury, Patton 2004: 
100–105]. Interesująca i wymagająca logicznego myślenia tudzież dobre-
go przygotowania jest niewątpliwie technika „adwokat diabła”, polega-
jąca na ćwiczeniu siły argumentów i przyjętej strategii. Osoba wcielająca 
się w „adwokata” przyjmuje punkt widzenia przeciwnika i neguje każdą 
myśl, odrzuca każde założenie tak, jak mógłby to zrobić antagonista, je-
śli dostrzegłby ów błąd. Przez szukanie usterek w rozumowaniu można 
przygotować się więc na hipotetyczne kroki adwersarza. Jest to gra w ar-
gumenty i kontrargumenty.

Specjaliści zajmujący się pracą w grupach zwracają uwagę na ważny 
czynnik pojawiający się, gdy zespół działa wspólnie przez dłuższy czas. 
Jest to tzw. syndrom grupowego myślenia. Polega on na spadku intelek-
tualnej efektywności, ujednoliceniu myślenia, a także odrzucaniu nowych 
pomysłów, poczuciu nieomylności, braku wątpliwości, niedostrzeganiu 
zagrożeń. Łatwiej go kontrolować, jeśli grupa ma świadomość wystąpie-
nia takiego niebezpieczeństwa [Krzyminiewska 2007: 22]. 

Na prowadzenie rokowań w kierunku pozytywnego zakończenia 
oraz na satysfakcjonujący finisz istotny wpływ ma również kilka zasad 
i umiejętności negocjatora, na które trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze 

10–Skuteczne operowanie żądaniami i ustępstwami uznawane jest za jedną z pod-
stawowych umiejętności negocjatora. Ustępstwa powinny być wzajemne (każda ze stron 
rezygnuje z czegoś), poprzedzone odpowiednimi argumentami i targowaniem się. To co 
się dostaje w zamian powinno mieć dla przeciwnika taką samą wartość, jak dla nas to, co 
oddaliśmy. Nic nie powinno być oddane za darmo, nie należy ustępować ani łatwo, ani 
szybko, ani dużo [Krzyminiewska 2007: 29–30; Peeling 2010: 76; Horzyk 2012: 189]. 

11–BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement, czyli Najlepsza Alternaty-
wa dla Negocjowanego Porozumienia) jest potrzebna na wypadek zakończenia rozmów  
fiaskiem. Jednocześnie, stworzona jako świadoma alternatywa, zapobiega wynegocjowa-
niu niekorzystnych warunków. Powstaje w wyniku analizy wszystkich możliwości, in-
nych niż sfinalizowanie negocjacji. Z tych możliwości wybiera się kilka i dopracowuje je, 
a następnie pozostawia tylko jedną, tę która wydaje się najlepsza [Fisher, Ury, Patton 2004: 
141–147; Ury 2004: 41–47].



86 Anna Kowalska-Pietrzak 

specjaliści radzą, aby zawsze pamiętać o jasno sprecyzowanych celach 
i koncentrowaniu się na nich, a nie na problemie i założonym wcześniej 
rozwiązaniu [Fisher, Ury, Patton 2004: 75–94; Schott 2007: 78]. Po drugie 
należy oddzielać ludzi od problemu i słuchać tego, co mówią, a nie sku-
piać się na ocenianiu ich, zapominając o istocie sprawy [Fisher, Ury, Pat-
ton 2004: 47–75].

Ponieważ negocjacje to proces przebiegający poprzez komunikację 
– werbalną i niewerbalną – niezwykle ważne są więc umiejętności mówie-
nia, słuchania i obserwowania, określane też jako podstawy efektywnych 
rokowań. Negocjować można również przez gesty, zachowania, a nawet 
ciszę [Horzyk 2012: 11–12, 188; Donaldson, Donaldson 1999: 95–120; 149–
174; Navarro 2011]12.

Kompetencje te mają też związek z koniecznością dostrzegania ewen-
tualnych technik manipulacji13 i perswazji14 stosowanych przez adwersa-
rzy [Winch 2004: 217–231; Kamińska-Szmaj 2004: 13–26]. Jak zauważyła 
A. Karczewska manipulację należy traktować jako formę przemocy w ko-
munikacji [Karczewska 2012: 189]. Można też zastanowić się nad kwestią 
przedstawiania naszych celów drugiej stronie w taki sposób, aby wyda-
wały się korzystne również dla niej. Gdzie wówczas kończą się umiejęt-
ności negocjacyjne, a zaczynają manipulacje? Jakie uwarunkowania po-
wodują, że możemy w tym przypadku mówić o umiejętnościach, a nie 
o manipulacjach? Tu jest też miejsce na wprowadzenie refleksji nad etyką 
w negocjacjach [Lewicki, Saunders, Barry, Minton 2008: 253–279]. 

12–Język, którym posługują się strony, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i finalizacji 
rozmów. Siadając do stołu należy więc wiedzieć czego unikać, aby nie wywołać impasu. 
Aktywne słuchanie polega m.in. na koncentrowaniu się na wypowiedziach antagonisty, 
prośbach o dodatkowe wyjaśnienia i uzasadnienia, wychwytywaniu reakcji emocjonal-
nych, nieprzerywaniu, robieniu notatek.

13–Manipulacja to postępowanie mające na celu wywarcie wpływu na osobę mani-
pulowaną tak, aby przyniosło to korzyść manipulatorowi, zazwyczaj jej kosztem. Ofiara 
manipulacji w innych okolicznościach prawdopodobnie nie wyraziłaby zgody na urzeczy-
wistnienie celów założonych przez manipulującego. Manipulator zafałszowuje lub celowo 
ukrywa swoje motywy i sposoby działania. Najprostsze techniki manipulacji mogą wyko-
rzystywać kłamstwo i dezinformację, fałszowanie informacji tak, aby manipulowany sam 
podjął niekorzystną dla siebie decyzję. Więcej o manipulacjach i metodach obrony przed 
nimi zob. m.in. Horzyk [2012: 138–154]. 

14–Perswazja to wpływanie na przekonania, emocje, zachowania i postawy ludzi, 
a w negocjacjach: „to wpływ na to, jakiej odpowiedzi na zadane pytanie udzieli druga stro-
na, a zwłaszcza na jej postawy dotyczące tematu negocjacji” [Jacko 2012: 57]. A. Kampka 
ujęła ją jako umiejętność skutecznego przekonywania, która polega na znajdowaniu właś-
ciwych słów we właściwym czasie, a także jako jeden ze sposobów sprawowania władzy 
[Kampka 2009: 23]. O perswazji w negocjacjach i sytuacjach konfliktowych zob. np. Chai-
ken, Gruenfeld, Judd [2005: 144–164].
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Studenci powinni też zapoznać się z barierami komunikacyjnymi, 
które mogą mieć wpływ na przebieg i wynik rozmów [Nęcki 2012: 104–
108], a także pamiętać, że nie należy bezpośrednio krytykować działań 
i wypowiedzi drugiej strony [Horzyk 2012: 17]. 

Duże znaczenie dla sprawności rozmów ma również dobry plan ich 
przebiegu (m.in. ustalenie zasadniczych punktów i czasu poświęcane-
go na ich omówienie) oraz umiejętne kierowanie rozmową (nakreślenie 
tematu, przedstawianie swoich potrzeb, faktów, argumentów i kontrar-
gumentów, stawianie pytań i adekwatne komentowanie wypowiedzi)15. 
Ważne jest również, aby przystępować do rokowań z pozytywnym na-
stawieniem do drugiej strony.

Ponieważ negocjacje powinny doprowadzić do uzgodnienia stano-
wisk i osiągnięcia założonych celów, niezwykle istotne mogą okazać się 
trzy zdania wyrażające tę samą myśl, jednak uzupełniające się w jakimś 
stopniu: 

1.–„Dobry negocjator poszukuje rozwiązań dobrych dla siebie, ale 
dba też o drugą stronę” [Nęcki 1995: 51]. 

2.–„Wspólnie wypracujcie rozwiązania satysfakcjonujące obie stro-
ny, tylko podejście, że obie strony mają odnieść korzyści w wyniku ne-
gocjacji gwarantuje, że mogą one zakończyć się sukcesem” [Marten 2008: 
183].

3.–„Jeśli weźmiemy pod uwagę nie tylko nasz cel, lecz także kryją-
ce się za nim nasze potrzeby oraz potrzeby drugiej strony, to może się 
okazać, że znajdziemy lepsze rozwiązanie, korzystne dla obu stron, dzię-
ki czemu nasz adwersarz chętniej zdecyduje się na współpracę z nami”  
[Horzyk 2012: 17]. Krócej zaś można to ująć tak: „Staraj się znaleźć moż-
liwości, dające korzyści obu stronom i poszukaj wspólnych korzyści” 
[Fisher, Ury, Patton 2004: 94–123]. Wymarzonym skutkiem negocjacji jest 
sytuacja określana jako „zwycięzca – zwycięzca”, czyli taka, gdy obie stro-
ny uzyskały zadowalające je korzyści. Nie bez znaczenia dla zaistnienia 
takiego układu jest umiejętność asertywnego zachowania16. 

W nawiązaniu do powyższych stwierdzeń, stosując niezbędną za-
sadę ograniczonego zaufania, należy jednak przez cały czas pamiętać, 
jakie interesy ma antagonista [Schott 2007: 98], a także nie zapominać 

15–Granica między sterowaniem i manipulacją może być dość płynna. Uznaje się 
więc, że jest nią tzw. sterowanie egocentryczne. Manipulacją natomiast nie jest sterowanie  
allcentryczne, mające na celu dobro wszystkich stron [Horzyk 2012: 158].

16–Asertywność definiuje się jako wyrażanie siebie, swoich opinii, uczuć i potrzeb, ale 
z szacunkiem i bez naruszania praw, uczuć i potrzeb innych. Uznawana jest za bezcen-
ną przy stole rokowań, pozwala bowiem na obronę własnych interesów [Krzyminiewska 
2007: 57].
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o istnieniu ludzi z osobowością makiawelistyczną, wykorzystujących in-
nych do swoich celów17.

Natura ludzka ma skłonność do narzucania gotowych rozwiązań, 
zwłaszcza jeśli człowiek czuje przewagę nad drugą stroną. Wówczas 
szczególnie powinno się pamiętać o tym, że nie należy ich dyktować, lecz 
trzeba starać się przedstawiać swoje stanowisko w postaci pytań i propo-
zycji, pokazywać ich zalety18. Model gotowych rozwiązań nie jest na ogół 
akceptowany przez drugą stronę, która też chce mieć możliwość wypo-
wiedzi i wpływ na końcowe ustalenia. Takie podejście często prowadzi do 
nietrwałości i niestabilności sytuacji [Schott 2007: 100; Horzyk 2012: 17].

Rozmowy nie zawsze przebiegają w spokojnej i rzeczowej atmosferze, 
dlatego też wypracowano sposoby unikania pułapek negocjacyjnych i wy-
chodzenia z różnego rodzaju impasów [zob. np. Ury 2004; Myśliwiec 2007: 
95–124; Lewicki, Saunders, Barry, Minton 2008: 315–343; Horzyk 2012: 
172–178]. Istnieją też zasady, które pozwalają na obronę przed taktykami 
adwersarzy. G. Krzyminiewska wymienia m.in. odmowę prowadzenia 
rozmów, gdy godzą one w nasze interesy i prowadzą do eskalacji agresji, 
domaganie się merytorycznej dyskusji, osłabianie siły stosowanych taktyk 
i uświadamianie przeciwnikowi, że jego metody są nam znane. Autorka 
podkreśla również, że można ulec sile argumentów, ale nie presji [Krzy-
miniewska 2007: 38–41, 85–86].

Negocjacje mogą też zakończyć się fiaskiem ze względu na kilka za-
istniałych czynników. Oprócz wspomnianych wyżej barier komunikacyj-
nych przyczyn takiego zjawiska można doszukiwać się m.in. w niejasno 
sprecyzowanych celach, dyskusjach nad szczegółowymi, nieistotnymi 
sprawami, zamiast rozmów o clue problemu, braku chęci do współpracy 
i osiągnięcia kompromisu, poczuciu fałszywie pojętej dumy oraz napięciu 

17–Termin pochodzi od nazwiska autora Księcia Niccolo Machiavellego (1469–1527). 
Książka zawiera rady dla władcy dotyczące m.in. tego, jak rządzić ludźmi i utrzymać się 
przy władzy. Uchodzić może ona za zbiór porad socjotechnicznych. Kolejną ważną wska-
zówką dla przyszłych negocjatorów jest więc potrzeba posiadania wiedzy na temat typów 
i osobowości negocjatorów, a także o mechanizmach obrony przed nimi. Przy okazji warto 
też poznać style prowadzenia rokowań. Są to również elementy zbliżające do sukcesu przy 
stole rozmów [Pinet 2008: 52–128; Horzyk 2012: 22–38, 42–126].

18–Nie sposób w tym miejscu nie nawiązać do Schopenhauerowskiej Erystyki, czyli 
sztuki prowadzenia sporów, aby zmusić adwersarza do przyznania nam racji lub nawet do 
poddania się. Erystyka według Artura Schopenhauera (1788–1860) jest nauką o wrodzonej 
człowiekowi chęci, aby mieć zawsze rację i zachować jej pozory nawet jeśli jej nie mamy. 
L. Festinger uznał, że człowiek ma skłonności do manipulacji informacjami, aby nadal po-
zostawać przy swym zdaniu i swoich przekonaniach [Nęcki 1995: 138–139]. Warto zwrócić 
uwagę na znane nielojalne chwyty erystyczne: groźby, obrażanie, demagogię, pochlebstwa 
lub wytykanie niewiedzy, przyznawanie racji nawet jeśli rozmówca jej nie ma, apelowanie 
do współczucia, powoływanie się na niewłaściwe autorytety. 
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emocjonalnym [Marten 2008: 131]19. To właśnie poddanie się nastrojom, 
z utratą kontroli nad sobą włącznie, oraz zbyt emocjonalne spojrzenie na 
przedmiot rokowań uznawane jest niekiedy za dwa z trzech najłatwiej-
szych do popełnienia błędów. Najważniejszym jest natomiast zlekcewa-
żenie przygotowania do rozmów, a największym zawarcie umowy, którą 
należałoby odrzucić [Peeling 2010: 117–119]20.

Reasumując rozważania części poświęconej przygotowaniom do prze-
prowadzenia zajęć stwierdzić można, że niezbędne jest uświadomienie 
zespołom jak ważna jest ich postawa na etapie poprzedzającym ćwiczenia. 
Od stopnia zaangażowania poszczególnych członków grupy zależeć bę-
dzie końcowy wynik. Team musi przygotować się do wykonania zadania: 
zorganizować się w zespół, podzielić role, przygotować się merytorycz-
nie, opracować strategię, ustalić plan rozmów, problemy do omówienia 
i określić przybliżony czas przeznaczony na realizację kolejnych punk-
tów. Grupa – po wcześniejszym przygotowaniu się – powinna zorganizo-
wać spotkanie z antagonistami (prenegocjacje) i ustalić z nimi szczegóły 
techniczne i najważniejsze kwestie, które będą poruszane w czasie zasad-
niczych negocjacji. Ułatwi to obu stronom dalszą pracę, a może również 
dostarczyć cennych wiadomości na temat adwersarza. W dyplomacji ne-
gocjacje często opierają się na takich spotkaniach, a głównym rokowa-
niom pozostaje rola fasadowa [Waszkiewicz 1997: 98]. W tym przypadku 
finalizacja rozmów odbyłaby się na zajęciach, które powinny zakończyć 
się podsumowaniem i spisaniem ustaleń. Zawsze warto przypomnieć, że 
trzeba pamiętać o celach spotkania, rzeczowej rozmowie, kontroli emo-
cji, aktywnym słuchaniu, prowadzeniu obserwacji i zasadach kulturalnej 
wymiany myśli. Nieodzowne wydaje się też podkreślenie znaczenia od-
powiedniego ubioru.

Podane wyżej wskazówki dotyczące przygotowania i prowadzenia 
negocjacji są wspólne dla wszystkich dziedzin, w których one występu-
ją. W przypadku jednak symulacji na potrzeby różnych zajęć z pewno-
ścią niektóre elementy muszą ulec modyfikacji, aby ćwiczenie zakończy-
ło się sukcesem lub aby w ogóle zostało podjęte. Należy więc ustalić, co 
wolno, a czego nie wolno jego uczestnikom. Część nakazów i zakazów 

19–Trenerzy negocjatorów zwracają często uwagę na metody odstresowania oraz kon-
trolę nad ciałem. Tematom tym poświęcono już liczne prace. 

20–Inne błędy to m.in. niewłaściwe interpretowanie słów i zachowań drugiej strony, 
nadinterpretacja, nieuważne słuchanie, brak umiejętności stawiania pytań, fragmentarycz-
ne spojrzenie na problem, zbyt daleko idące uogólnienia, wyolbrzymianie, myślenie w ka-
tegoriach czarne i białe, zbyt duża podejrzliwość, „czytanie w myślach”, egocentryzm, 
a także stawianie postulatów przed, zamiast po uzasadnieniu stanowiska [Nęcki 1995: 
214–219].
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uwarunkowana jest specyfiką przedmiotu. Każdy wykładowca musi więc 
sam zdecydować, jak wyglądać powinien „regulamin” tych zajęć. Wydaje 
się jednak, że pierwsza zasada, którą należałoby złamać, może dotyczyć 
niepodejmowania rozmów, jeśli po wstępnej analizie nie widzimy sensu 
ich prowadzenia. Dodatkowo, np. w przypadku zajęć z historii dyploma-
cji, trzeba na wstępie zaznaczyć, że studenci otrzymują zaliczenie tylko 
wtedy, jeśli ich postępowanie nie doprowadzi ani do zerwania rokowań, 
ani do wybuchu wojny. Inaczej podejmowanie wysiłków jest bezcelowe. 
Tu łamiemy kolejną zasadę, że nie należy zawierać umowy, która nie po-
winna być zawarta. Jednak w tej symulacji obie strony pracują pod presją 
realizacji zadania zakończonego konkretną ugodą. Muszą więc zdwoić 
starania, aby do niej doprowadzić, a do tego dobrze byłoby, gdyby wy-
glądała ona na tzw. rozsądne rozwiązanie. Ich zadanie polega więc na 
prowadzeniu gry dyplomatycznej. Aby gra ta miała sens praktyczny po-
winno się zaznaczyć, że po wybraniu przez studentów konkretnej sytuacji 
historycznej i przeprowadzeniu jej analizy uczestnicy zajęć mają prawo 
do poprowadzenia rozmów w innym kierunku i zmiany wyniku końco-
wego. Może znajdą inne, lepsze rozwiązanie, patrząc na sprawę z obecnej 
perspektywy, stawiając sobie jednocześnie pytania o możliwości i punkt 
widzenia ludzi współczesnych wydarzeniom. Inaczej będzie to tylko 
przedstawienie teatralne. Studenci powinni mieć również możliwość za-
proponowania jako tematu ćwiczeń rokowań, których w rzeczywistości 
nie było, a według nich wytworzony wówczas układ sił mógłby sprzyjać 
ich podjęciu. A może chcieliby zmierzyć się z tzw. sytuacją bez wyjścia?

Wariantów jest więc wiele. Zależą one głównie od inspiracji i stopnia 
inwencji wykładowców oraz studentów. Ważne jest jednak, aby ustalić 
podstawowe zasady, kontrolować i egzekwować realizację kolejnych eta-
pów poprzedzających właściwe zajęcia.

Może zaistnieć również niebezpieczeństwo „buntu” grupy, którą 
przerazi ogrom przygotowań i elementów, które wymagać będą od niej 
twórczego myślenia. Pierwsze „starcie” z tą metodą można przeprowa-
dzić pracując z całą grupą, niepodzieloną jeszcze na mniejsze zespoły, 
przezwyciężając w ten sposób lęk części studentów przed nowością lub 
ich obawy przed nieporadzeniem sobie z zadaniem. Wybieramy wówczas 
konkretny temat, który studenci muszą opracować i wokół którego będą 
toczyły się przygotowania. Ćwiczymy z całą grupą kolejne punkty, krok 
po kroku: analiza sytuacji, wyznaczanie celów do osiągnięcia, poznawa-
nie słabych i mocnych punktów, opracowanie najlepszych i najgorszych 
rozwiązań itd. Potem można przejść do realizacji właściwych ćwiczeń: 
podziału na zespoły, wybraniu przez nie tematów i wyznaczeniu harmo-
nogramu działań.



91Stoliki negocjacyjne jako przykład twórczego rozwiązywania problemów

Pozostaje jeszcze jedna niezwykle istotna kwestia, ocena grup i po-
szczególnych osób: ich przygotowania merytorycznego, wkładu pracy 
oraz efektów zbiorowych i indywidualnych [Rudawska, Szarek 2014: 13]. 
Wśród najczęściej wymienianych powodów niechęci do działań zespoło-
wych znajduje się niewątpliwie ten, że część osób należących do grupy nie 
bierze udziału w jej pracach, zostawiając cały ciężar na barkach bardziej 
odpowiedzialnych kolegów. A. Rudawska i M. Szarek, które zebrały kilka 
najważniejszych wskazówek dotyczących pracy zespołowej studentów, 
w punkcie 6. zawarły następujące stwierdzenia mogące mieć istotne zna-
czenie dla przebiegu i realizacji ich działań oraz stosunku do tej formy 
zaangażowania [Rudawska, Szarek 2014: 20]:

Wyraźne docenienie wkładu pracy poszczególnych członków zespołu, aby wy-
eliminować brak spójności między wkładem pracy a oceną. W tym celu suge-
ruje się wykorzystanie ocen przeprowadzanych przez kolegów z zespołu (peer 
evaluation). Ta forma oceny jest często sugerowanym działaniem wpływającym 
na rozwijanie kompetencji zespołowych. Jedną z propozycji jest zastosowanie 
wspomnianego w niniejszym artykule narzędzia CATME–BARS. Ocena doko-
nywana przez kolegów powinna być anonimowa oraz przeprowadzana nie tyl-
ko na koniec projektu, lecz również w czasie jego trwania, w celu udzielenia 
członkom zespołu informacji zwrotnej i zmotywowania ich do większego wkła-
du w pracę zespołową, ograniczenia występowania tzw. syndromu próżniactwa 
społecznego oraz wskazania, że mimo odpowiedzialności zespołowej odpowie-
dzialność indywidualna nadal jest istotna21.

Zajęcia przeprowadzone metodą negocjacji należą niewątpliwie do 
spektakularnych. Umożliwiają dodatkowo naukę na błędach i wychwy-
tywanie kwestii niedopracowanych. Warto więc przeprowadzić je w taki 
sposób, aby efekty pracy zespołu mogli obserwować koledzy z teamu 
opracowującego inną problematykę. W zależności od liczebności grupy 
ćwiczeniowej (do 25 osób), wewnątrz niej tworzy się na ogół dwie do 
trzech drużyn. Każdy zespół dostaje więc określoną ilość czasu na prze-
prowadzenie rokowań w czasie zajęć. Pozostałe podgrupy obserwują, 
a później oceniają pracę kolegów wyrażając opinię, co i dlaczego podo-
bało się im lub nie, co należałoby udoskonalić, dopracować, zmienić. Na 
zakończenie ocenę wystawia i uzasadnia wykładowca.

21–Zastosowany tu termin „próżniactwo społeczne” funkcjonuje w psychologii 
i oznacza, że osoby pracujące w grupie podejmują mniejszy wysiłek niż gdyby działały 
indywidualnie. Jednostki, które charakteryzują się tą skłonnością bazują na tym, że uzna-
ją, iż trudno jest zmierzyć indywidualny wkład pracy, ich wkład nie ma większego zna-
czenia dla innych lub dla wyniku końcowego, albo zadanie, które mają wykonać jest dla 
nich nieistotne. Pojęcie to może też posłużyć jako „narzędzie walki” z osobami próbujący-
mi stosować ten model zachowania. Nikt zapewne nie chciałby, aby koledzy nazwali go 
„próżniakiem społecznym”. Warto więc rozpropagować ten termin.
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*

W swych założeniach praca metodą stolików negocjacyjnych może 
kształtować wiele umiejętności. Nie tylko uczy współpracy w ramach 
zespołu, ale uświadamia też wady i zalety działania w grupie. Umożli-
wia – w zależności od wariantu ćwiczenia – kształcenie zdolności kiero-
wania teamem. Pozwala także na analizę i pisanie scenariuszy rozwoju 
wydarzeń, na dostrzeganie różnych rozwiązań i ich konsekwencji oraz 
oddzielanie kwestii istotnych od mniej ważnych. Zapoznaje z typami 
osobowości, co może mieć znaczenie przy przewidywaniu reakcji innych 
ludzi. Kształtuje umiejętność prowadzenia rozmów, formułowania py-
tań, operowania żądaniami i oferowaniem ustępstw. Uczy aktywnego 
słuchania, poprawnego mówienia, w tym precyzyjnego lub ogólnikowe-
go wyrażania myśli, uświadamia mechanizmy manipulacji i perswazji. 
Pokazuje, czym jest asertywność. Rozwija werbalne i niewerbalne zdol-
ności komunikacyjne. 

*

Podsumowując, praca metodą stolików negocjacyjnych, to metoda: 
1)–umożliwiająca kształcenie wielu umiejętności (m.in. nawyku przy-

gotowania merytorycznego przed różnymi rodzajami spotkań; pracy 
w grupie i kierowania zespołami; formułowania, hierarchizowania i osią-
gania założonych celów; aktywnego słuchania, sztuki rozmowy i stawia-
nia pytań;

2)–wykorzystywana przede wszystkim na zajęciach z ekonomii, pra-
wa, psychologii i politologii; może być też stosowana przez historyków 
i filologów (studium przypadku, historia alternatywna, alternatywny roz-
wój wydarzeń literackich itp.), a także przez innych wykładowców, jeśli 
znajdą odpowiednią inspirację;

3)–w której dla sprawnego przeprowadzenia zajęć niezbędne jest do-
kładne wyjaśnienie zasad przygotowania się do ich realizacji oraz oceny 
indywidualnej i grupowej;

4)–w której ćwiczenia można przeprowadzić w wariantach: indywi-
dualnym (jeden na jeden) lub zespołowym (wówczas też możliwe jest 
kształcenie umiejętności liderów);

5)–która przekonuje, że negocjacji trzeba się uczyć i nie zniechęcać się 
początkowymi niepowodzeniami.



93Stoliki negocjacyjne jako przykład twórczego rozwiązywania problemów

Literatura

Literatura przedmiotowa

Birkenbihl V. F., 2000, Technika szybkiego zadawania trafnych pytań, tłum. E. Knichnicka, Wy-
dawnictwo Astrum, Wrocław.

Chaiken S. L., Gruenfeld D. H., Judd Ch. M., 2005, Perswazja w negocjacjach i sytuacjach kon-
fliktowych, [w:] Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, red. M. Deutsch, P. T. Cole-
man, tłum. M. Cierpisz, M. Kodura, G. Kranas, A. Kurtyka, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Kraków.

Donaldson M. C., Donaldson M., 1999, Negocjacje, tłum. M. Kowalczyk, Wydawnictwo 
RM, Warszawa.

Fisher R., Ury W., Patton B., 2004, Dochodząc do tak, tłum. R. A. Rządca, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne, Warszawa. 

Gabor D., 2005, Słowa, które pomagają wygrać, tłum. J. Kubiak, Rebis, Poznań.
Hartley M., 2007, Jak słuchać by ludzie do nas mówili, Feeria, Łódź.
Horzyk A., 2012, Negocjacje. Sprawdzone strategie, Edgard, Warszawa.
Jacko J. F., 2012, Taktyki negocjacyjne w kontekście proksemiki. Analiza metodologiczna, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Kamińska-Szmaj I., 2004, Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporządkowania pojęć, 

[w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Kampka A., 2009, Perswazja w języku polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Karczewska A., 2012, Manipulacja językowa w polityce jako forma przemocy w komunikacji, [w:] 

Komunikacja społeczna – negocjacje – edukacja. Perspektywa wielu kultur, red. Z. Nęcki, 
W. J. Maliszewski, K. Czerwiński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Karsznicki K., 2013, Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym, Difin SA, Warszawa.
Krzyminiewska G., 2007, Techniki negocjacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Po-

znaniu, Poznań.
Lewicki R. J., Saunders D. M., Barry B., Minton J. W., 2008, Zasady negocjacji, tłum. M. Ba-

ranowski, Rebis, Poznań.
Machiavelli N., 1984, Książę, tłum. Cz. Nanke, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., 1997, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w eko-

nomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Mastenbroek W., 1996, Negocjacje, tłum. E. i T. Szapiro, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa.
Myśliwiec G., 2007, Techniki i triki negocjacyjne, czyli jak negocjują profesjonaliści, Difin, Warszawa.
Navarro J., Karlins M., 2011, Mowa ciała, tłum. B. Grabska-Siwek, G+J Książki, Warszawa.
Nęcki Z., 1995, Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
Nęcki Z., 2012, Trudności negocjacyjne w środowisku międzykulturowym, [w:] Komunikacja spo-

łeczna – negocjacje – edukacja. Perspektywa wielu kultur, red. Z. Nęcki, W. J. Maliszewski, 
K. Czerwiński, Wydawnictw Adam Marszałek, Toruń.

Peeling N., 2010, Negocjacje. Co dobry negocjator wie, robi i mówi, tłum. J. Sawicki, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Pietraś Z. J., 1997, Teoria gier jako sposób analizy procesów podejmowania decyzji politycznych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Pinet A., 2008, Negocjacje. Przez rozmowę do celu, tłum. C. Matkowski, Wydawnictwo He-
lion, Gliwice. 



94 Anna Kowalska-Pietrzak 

Rudawska A., Szarek M., 2014, Postawy studentów względem pracy zespołowej i ich zespołowa 
efektywność, „e–mentor”, nr 3 (55), czerwiec.

Schott B., 2007, Skuteczne negocjacje. Jak negocjować w pracy i w domu, tłum. M. Weiner, Fle-
shbook.pl Sp. z o.o., Warszawa.

Schopenhauer A., 2003, Erystyki, czyli sztuki prowadzenia sporów, tłum. J. Łoziński, Wydaw-
nictwo Skrypt, Warszawa.

Ury W., 2004, Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, tłum. R. A. Rząd-
ca, Warszawa.

Waszkiewicz J., 1997, Jak Polak z Polakiem. Szkice o kulturze negocjowania, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa.

Watson J., 2005, Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, tłum. A. Wieczorek, Wydawnictwo 
Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Winch S., 2004, Typy strategii perswazyjnych w negocjacjach, [w:] Sztuka perswazji. Socjologicz-
ne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, red. R. Garpiel, 
K. Leszczyńska, Nomos, Kraków.

Netografia

Kulawik A., 2011, Strategie i taktyki negocjacyjne na arenie międzynarodowej, Wydawnictwo 
Internetowe e–bookowo.pl.

Marten Z., 2008, Ars Mediare – eksperymentalny podręcznik negocjacji i mediacji (wersja elektro-
niczna), Bielsko-Biała.

Odpowiedzi do ćwiczenia: Czy umiesz negocjować?  
Próba samooceny 

Kto uzyskał więcej niż 40 pkt. może uważać się za dobrego negocjatora! Wiesz czego 
oczekujesz po rozmowie, do czego w niej dążysz i swoje działania podporządkujesz usta-
lonym celom. Każdy, kto rozpoczyna z Tobą rozmowę musi wiedzieć dokładnie, czego 
chce. Inaczej – nim się obejrzy już będzie sprzedany, a zapłatę zainkasujesz Ty! Mając w te-
ście od 30 do 40 pkt. możesz zostać dobrym negocjatorem, ale musisz się tego i owego jesz-
cze nauczyć. Negocjowanie jest swego rodzaju sztuką, ale można ją opanować! Potrafisz 
to uczynić. Powodzenia! Jeśli masz mniej niż 30 pkt., to przeczytaj jeszcze raz wszystkie 
pytania testu i zastanów się nad swoimi odpowiedziami [Marten 2008: 196].

Negotiation Tables as a method of  
creative solution of problems 

(summary)

The subject of this article are negotiations as a didactic method. Theoretically, negotia-
tions educate many skills necessary to the social life. They belong to team building activi-
ties which include e.g.: communication activities, problem solving and decision making 
activities, adaptability and planning activities. This method educates strategies for achie-
ving goals and how to recognize about one’s strengths and weaknesses and many others.
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Słuchaj, nagrywaj, praktykuj – o estetyce 
dźwięku i dźwiękowych środkach wyrazu  
oraz o angażowaniu w pracę z dźwiękiem

Zmysł słuchu i potrzeba edukacji audialnej

John Biewen, amerykański naukowiec i nauczyciel uniwersytecki, od-
powiedzialny za audialną część projektu „Center for Documentary Stu-
dies” w Duke University1, podkreśla, że zmysł słuchania jest pierwszym, 
jaki rozwija się w człowieku, bo już na etapie życia płodowego: 

Lying in the darkness of the womb at first we can only hear. We can tell there’s 
something out there – it may be Mom playing Mozart to us with headphones 
on her belly or having a shouting match in the kitchen with Dad – but we can’t 
see it or smell it or taste it. All we can do is listen and imagine what it may be2 
[Biewen 2010: 11].

Inny badacz i fascynat dźwięku, Julian Treasure, rozwijając ten wątek 
zauważa, że zaczynamy słyszeć już w dwunastym tygodniu po poczęciu, 
na długo przed tym nim nasze uszy zostaną w pełni ukształtowane. Sły-
szymy bicie serca matki, ale także jej głos, którego poziom głośności się 
zmienia, raz ścisza, innym razem zgłaśnia, odbieramy różne barwy tego 
głosu [Treasure 2011: 53]. Już więc w łonie matki zaczynamy odczuwać 
różnorodność otaczającej nas przestrzeni fonicznej. Ten zmysł, ukształ-

1–http://documentarystudies.duke.edu/about [dostęp: 10.03.2015].
2–„Leżąc w łonie matki, w ciemności, na początku możemy tylko słyszeć. Możemy 

powiedzieć, że tam »na zewnątrz« coś jest / coś słychać – to może być mama grająca dla 
nas Mozarta ze słuchawkami na brzuchu, czy kłócący się tata, ale nie możemy tego zoba-
czyć, powąchać ani zasmakować. Wszystko, co możemy, to słuchać i wyobrażać sobie, co 
to może być” (tłum. własne). 
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towany jako pierwszy, winien być rozwijany i pielęgnowany w dalszym 
życiu. Świadomość ta budzi w takich osobach jak J. Treasure czy J. Bie-
wen potrzebę działania na rzecz edukacji audialnej, polegającej na uzmy-
słowieniu ludziom tego, że rzeczywistość nas otaczająca wyraża się rów-
nież audialnie, ale także w nauczeniu uważnego odbierania dźwięków 
i budowania komunikatów dźwiękowych. W Polsce konieczność wpro-
wadzenia edukacji audialnej wyraźnie podkreśla reportażystka Polskie-
go Radia Lublin, Katarzyna Michalak. W rozmowie z autorkami tekstu 
zauważa ona: 

W dzisiejszym świecie cywilizacji obrazkowej, w tym smogu akustycznym, 
w którym żyjemy, dociera do nas tylko dwadzieścia pięć procent informacji, 
tej usłyszanej. Czyli jeżeli nie będziemy uczyć, na przykład dzieci na poziomie 
szkoły podstawowej, umiejętności słuchania, nie będzie szans na rozwijanie 
kompetencji poznawczych, młodzi ludzie nie będą rozumieli drugiego człowie-
ka, nie będą w stanie budować więzi z drugim człowiekiem. Jest to wręcz ko-
nieczne, taka praca u podstaw, jeśli chodzi o nauczenie słuchania3. 

Jako nauczycielki akademickie świadome konieczności uczenia uważ-
nej percepcji audialnej także na studiach, postanowiłyśmy wprowadzić 
do programu nauczenia na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja spo-
łeczna“ na specjalizacji „dziennikarstwo i krytyka medialna“ cykl projek-
tów, których realizacja ma na celu uwrażliwienie studentów na medium 
dźwiękowe. Należy zaznaczyć, że te – mające charakter praktyczny – za-
jęcia, odbywają się na ostatnim roku studiów licencjackich. Studenci są 
wówczas osłuchani z różnymi formami przekazów audialnych zarów-
no informacyjno-publicystycznych, jak i artystycznych, znają przykłady 
wybitnych i cenionych na świecie słuchowisk, dokumentów, jak i features 
[Bachura-Wojtasik, Klimczak 2014: 43–60]. Są więc teoretycznie przygoto-
wani do praktycznej realizacji autorskich pomysłów. 

W kolejnych częściach naszego tekstu omówione zostaną artystycz-
ne gatunki radiowe, ich semiotyczna materia i funkcje znaków radio-
wych w tych przekazach. Następnie wskażemy na kompozycję utworów 
audialnych jako jeden z najważniejszych wymiarów każdego dzieła, by 
w konsekwencji przejść do prezentacji projektów angażujących studentów 
w pracę z dźwiękiem. Część teoretyczna artykułu, traktująca o podziale 
gatunkowym audycji arystycznych i specyfice materiału fonicznego, zo-
stała w dużym stopniu okrojona, niemniej jednak znajomość podstawo-
wych ustaleń w niej zawartych jest warunkiem sine qua non przed przystą-
pieniem studentów do zadań praktycznych.

3–Prywatna rozmowa autorek tekstu z Katarzyną Michalak przeprowadzona 
23.10.2014 r.
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Artystyczne formy radiowe 

Opowieści i narracje są bardzo charakterystyczne dla pierwotnych 
kultur oralnych, najważniejsze spośród wszystkich form sztuki słowa 
[Ong 2011: 209–229]. Człowiek od zawsze nosił w sobie potrzebę opowia-
dania historii. I z takiej potrzeby zrodziło się w dwudziestoleciu między-
wojennym słuchowisko jako jeden z pierwszych eksperymentów radia 
z literaturą [Pleszkun-Olejniczakowa 2000: 18; Schöning 2005: 128], tro-
chę później radiowy reportaż [Jankowska 1995: 101–111; Klimczak 2011: 
44–70]. Przez artystyczne formy radiowe czy też radiowe formy narracyj-
ne rozumiemy audialne teksty kultury prezentujące wydarzenia, bohate-
rów, historię, wyrażane za pomocą słów i tzw. dźwiękowej scenografii, 
oparte na wydarzeniach fikcyjnych bądź non-fiction. Służą one stworze-
niu pewnej fabuły, opowieści, jako następstwa działań uszeregowanych 
w pewnym porządku czasowym, niekoniecznie linearnym4, ale z zasto-
sowaniem zasad budowania dramaturgii. Zaliczamy do nich słuchowi-
sko [Bachura 2012; Pawlik 2014; Pleszkun-Olejniczakowa 2012], reportaż 
[Klimczak 2012] i feature [Bachura 2013; Bachura-Wojtasik, Klimczak 
2014]. Współczesne radiowe narracje, znane przede wszystkim z rozgło-
śni publicznych, całkowicie odmienne w swym charakterze od form ga-
tunkotwórczych [Stachyra 2008] wypełniających czas antenowy rozgłośni 
komercyjnych, mogą być nadal fascynującą alternatywą dla odbiorcy, 
wymagającą od niego skupienia i zaangażowania, ale oferującą w zamian 
niezwykłe doświadczenia estetyczne i intelektualne.

Radiowe środki wyrazu

Wśród elementów tworzących tzw. język radia należy wskazać: ludz-
ki głos, słowo, gest foniczny, efekty dźwiękowe, w tym dźwięki naturalne 
i konkretne, muzykę oraz ciszę. 

Głos ludzki uchodzi za najważniejszy element artystycznych dzieł 
audialnych, ponieważ wyznacza foniczną oś konstrukcyjną, staje się czyn-
nikiem organizującym strukturę dźwiękową audycji, jest nośnikiem do-
datkowych znaczeń, uzasadnionych wyłącznie w kontekście utworu ra-
diowego. Głos jako składnik świata kreowanego dźwiękowo nawiązuje do 
komunikacji interpersonalnej znanej z codziennych doświadczeń słucha-
czy. Dzięki temu nośnikiem informacji może stać się również fizjologiczny 

4–Zob. hasło: Narracja, [w:] P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, tłum. S. Świontek, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 2002, s. 318–319.
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i prozodyczny wymiar głosu, umożliwiający między innymi indywidua-
lizację bohaterów5. Właściwości fizyczne głosu, takie jak barwa, wysokość 
czy timbre, pozwalają określić wiek, płeć, poziom wykształcenia mówią-
cego, a niekiedy także jego status społeczny6. Głos w sposób naturalny sta-
je się także informacją o stanach emocjonalnych bohatera, stanowi podsta-
wę rekonstrukcji jego cech charakteru, a tym samym pobudza wyobraźnię 
odbiorcy do twórczego ustanawiania portretów poszczególnych postaci. 
Można zatem powiedzieć, że głos ujawnia bohatera, czyni zeń znak czy 
raczej – jak słusznie zauważa Jerzy Limon – synekdochę obecności aktora, 
gdyż w rzeczywistości pozafonicznej stanowi, wzmacniający siłę audia-
lnej wypowiedzi artystycznej, atrybut człowieka [Limon 2003: 154]7.

Dominującej pozycji głosu w hierarchii elementów składających się na 
tworzywo foniczne sprzyja integralny związek ze słowem. Jak podkreśla 
Sława Bardijewska, wynalazek druku zaczął szerzyć słowo pisane, hiber-
nujące naturalne walory dźwiękowe, aktywizowane brzmieniowo jedynie 
w razie doraźnej potrzeby, a nie przy każdym przywołaniu [Bardijew-
ska 2001: 54]. Tymczasem radio – także sztuka radiowa – przyczyniło się 
do przywrócenia słowa w jego pierwotnej postaci brzmieniowej. Walter 
Jackson Ong nazywa to zjawisko „wtórną oralnością” i zauważa, że nowa 
oralność tym różni się od pierwotnej, że jest bardziej „swobodna i świa-
doma, trwale oparta na wykorzystaniu pisma i druku” [Ong 2011: 185]. 
Współcześnie słowo wydaje się pełnić funkcję nadrzędną wobec niewer-
balnych elementów fonicznych [Pleszkun-Olejniczakowa 2000: 363–370], 
o czym już w latach 70. przekonywał Józef Mayen pisząc między innymi 
o słuchowisku: 

w słuchowisku nadrzędnym środkiem wyrazu jest zawsze i tylko słowo, a two-
rzywa, które w dramacie, choć uzupełniają się wzajemnie i posiadają w jego re-
alizacji – a więc potencjalnie i w samym tekście – swój autonomiczny byt, podpo-
rządkowane są w słuchowisku tworzywu słownemu [Mayen 1965: 31]. 

Słowo w radiu jest żywe, a dzięki temu dynamiczne, stanowi pole eks-
presji emocjonalnej i stwarza możliwości różnorodnego wykonania pro-
zodycznego – może stać się źródłem dodatkowych informacji o stosunku 

5–Indywidualizacja głosowa – portret głosowy postaci, stanowiący swoistą psychicz-
ną i fizyczną charakterystykę właściciela, pozwalający wnioskować o pewnych cechach 
charakteru i osobowości bohatera. Zob. M. Kaziów [1973: 99–100].

6–Ibidem, s. 96–100.
7–Koncepcji tej dopełniają badania E. Sapira poświęcone interpretowaniu głosu, 

najbardziej podstawowej warstwy mowy, jako przejawu osobowości mówiącego. „Głos 
– twierdzi Sapir – jest w pewnym sensie symbolicznym wykładnikiem całej osobowości” 
[Sapir 1978: 74].
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wypowiadającego do wypowiadanych słów. Przyległość głosu ludzkiego 
wobec słowa nie oznacza jednakże zgodności implikowanych przez oba 
elementy znaczeń. Głos może wspierać słowo, ale równie dobrze może 
stać w opozycji wobec niego, zabarwiać znaczenia słów ironią czy podwa-
żać ich prawdziwość [Bardijewska 2001: 57]. W takich sytuacjach to głos 
dominuje nad słowem, a ośrodkiem kreacji znaczeń wypowiedzi stają się 
pozajęzykowe środki ekspresji. Dynamikę zmiennego ukształtowania re-
lacji słowo–głos można by uznać za konstytutywną dla charakteru i siły 
ekspresji sztuki radiowej.

Gest foniczny w radiu ma 

pełną autonomię znaczeniową, a jego współwystępowanie ze słowem ar-
tykułowanym dowodzi integralności sfery językowej i pozawerbalnej oraz 
związku między dwiema warstwami mowy – artykulacyjną i gestyczną; prze-
kazuje on te treści, które nie poddają się procesowi werbalizacji [Bardijewska 
1977: 127–128]. 

Gest foniczny określany jest inaczej jako „dźwiękowy ruch mimicz-
ny” [Mayen 1972: 97], będący odpowiednikiem wizualno-dźwiękowych 
zachowań człowieka. To swoiste paralingwistyczne zjawisko wspomaga 
słowo i odgrywa bardzo ważną rolę w radiowej ekspresji [Bardijewska 
2001: 58]. Należy podkreślić, że gest foniczny nie jest wieloznaczny, prze-
ciwnie, charakteryzuje go absolutna precyzja [Mayen 1972: 97]. 

Intonacja i jej dookreślająca funkcja są bardzo ważne w radiowych 
wypowiedziach artystycznych. Intonacja nadaje właściwe znaczenie ge-
stowi fonicznemu, nie dopuszczając do błędnej interpretacji wieloznacz-
nych wyrazów wykrzyknikowych. Szczególnie sugestywne są interiekcje 
onomatopeiczne.

Funkcje „znaków przestankowych” w artystycznych tekstach audial-
nych pełnią wyrazy wtrącone jako dodatkowe wyznaczniki uczuciowe 
lub woluntarne. Są to tzw. gesty interpunkcyjne. Pauzy stanowią interesu-
jącą postać gestu fonicznego i są odbierane szczególnie dobrze w przeka-
zie radiowym. Pozornie ich nie słychać, w rzeczywistości jednak stanowią 
pełnowartościowe gesty foniczne. W odbiorze radiowym, w którym po-
zostają niejako w izolacji wobec innych dźwięków, zwracają one uwagę 
słuchacza znacznie silniej, jak choćby moment ciszy zapadający po jakimś 
dramatycznym zdarzeniu.

Sens wypowiedzi akcentują także gesty foniczne niezleksykalizowa-
ne, jak westchnienia, jęki, krzyki, silniejsze wdechy, wyraźnie słyszalne 
przyspieszenia oddechu, a także wspomniane chrząknięcia. Zdolny reali-
zator dźwięku i odpowiedni montaż z niezleksykalizowanych form potra-
fią uczynić niezwykle sugestywny środek ekspresji. 
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Gest foniczny w wysublimowany sposób dopowiada to, czego w peł-
ni zleksykalizowane elementy wypowiedzi nie wyrażą dość dobitnie. Im-
plikuje on pewną szczególną warstwę mowy, specyficzną dla sztuki ra-
diowej, leżącą między warstwą artykulacyjną a warstwą ruchową [Mayen 
1972: 111].

Sztuka radiowa to nie tylko słowo współistniejące z głosem, lecz także 
różnego rodzaju efekty dźwiękowe, składające się na warstwę dźwięko-
wo-akustyczną audycji. Tak zwana kuchnia akustyczna stanowi dźwięko-
wy odpowiednik wizualności. Rola efektu akustycznego powinna zatem 
polegać – jak słusznie zauważa Maciej Józef Kwiatkowski – „na potęgo-
waniu wrażenia słowa, ma dać oprawę dźwiękową, podkreślić jego arty-
styczny wyraz, ubarwić – ale nie zastąpić” [Mayen 1972: 124]. Efekty aku-
styczne mają ewokować u odbiorcy niedostępne bezpośrednio wrażenia 
wzrokowe, pobudzać zmysły do uzupełnienia wykreowanego dźwiękiem 
świata, „unaoczniać” pozawerbalne elementy świata przedstawionego. 
Źródłem znaczeń elementów składających się na „kuchnię akustyczną” 
jest więc funkcja, jaką pełnią w rzeczywistości pozaartystycznej, pierwot-
nej w stosunku do kreacji dźwiękowej. 

Jak podkreśla wybitny reżyser Teatru Polskiego Radia, Jan Warenycia, 
współcześnie elementy „kuchni akustycznej” są rekonstruowane kom-
puterowo i utrwalane na nośnikach dźwięku8. Aby dźwięk w radiu był 
czytelny, musi posiadać cechy dźwięku modelowego, tzn. być nagrany 
w warunkach laboratoryjnych, umożliwiających jednoznaczne rozpozna-
nie dźwięku. Zdarza się bowiem – stwierdza J. Warenycia – że dźwięk na-
turalny, pozyskany z rzeczywistości, brzmi mniej wiarygodnie niż efekt 
zrekonstruowany komputerowo. Zrekonstruowane dźwięki zasilają tzw. 
efektotekę gromadzoną na płytach w studiu radiowym, a reżyser może 
sięgać po nie, ilekroć potrzebuje elementu dźwiękowego nie dającego 
się nagrać w studiu. Zastępca dyrektora Teatru Polskiego Radia, reżyser 
dźwięku Andrzej Brzoska zwraca uwagę, że zdarzają się sytuacje, w któ-
rych trzeba stworzyć efekt na określoną okoliczność – wówczas wykorzy-
stuje się elementy dźwiękowe już zarejestrowane, o cechach stosunkowo 
najbliższych szukanemu efektowi9. J. Warenycia dodaje, że wykorzystywa-
nie „efektoteki” jest w radiu zjawiskiem powszechnym i wskazanym nie 
tylko ze względu na ekonomię czasu, lecz przede wszystkim z uwagi na 
ogromną precyzję w pracy nad wypreparowanym dźwiękiem cyfrowym, 
możliwość szczegółowego określenia, w którym momencie efekt ma się 
pojawić. Nie oznacza to jednak, że wszystkie dźwięki dogrywane są z płyt 

8–Prywatna rozmowa autorek tekstu z Janem Warenycią, przeprowadzona w maju 
2008 r. 

9–Prywatna rozmowa autorek tekstu z Andrzejem Brzoską, przeprowadzona w 2010 r.
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– część z nich rejestrowana jest już w czasie nagrań słuchowiska w studio. 
Dotyczy to przede wszystkim dźwiękowego zapisu elementarnych czyn-
ności, wykonywanych przez aktorów podczas nagrania (np. otwieranie 
drzwi, picie herbaty, korzystanie z telefonu)10. Zapis studyjny umożliwia 
rejestrację efektu w bezpośrednim otoczeniu słowa, dzięki czemu nosi 
znamiona szczególnie wysokiej wiarygodności11. 

Składnikiem o stosunkowo najwyższym stopniu złożoności w dziele 
radiowym jest muzyka – materia dźwiękowa uporządkowana pod wzglę-
dem formalnym, zawsze aktywna semantycznie. Znaczenia ewokowane 
przez muzykę wchodzą w rozmaite interakcje z zawartością semantyczną 
pozostałych elementów dzieła radiowego, dzięki czemu możliwe staje się 
wydobycie zamierzonych przez reportażystę czy reżysera odcieni zna-
czeniowych całości. Muzyka w reportażu bądź w słuchowisku może sta-
nowić element struktury świata przedstawionego, gdy jej pojawienie się 
jest uzasadnione względami fabularnymi, lub element struktury całego 
dzieła audialnego, gdy brak jest bezpośredniej zależności wobec świata 
przedstawionego (tzw. muzyka transcendentna)12. Do przygotowania tej 
ostatniej niekiedy zatrudnia się kompozytora, co – jak zauważa A. Brzo-
ska – nie jest zbyt częste ze względów finansowych, zdarza się jednak. 
Znacznie częściej radiowi artyści decydują się na korzystanie z gotowych 
już nagrań, wykorzystując je do stworzenia muzycznej ilustracji.

Za podstawową rolę muzyki w słuchowisku S. Bardijewska uznaje 
funkcję dramaturgiczną, przejawiającą się w oddziaływaniu na ukształ-
towanie linii przebiegu konfliktu, dookreślaniu napięć wewnętrznych 
w audycji, ewokowaniu określonych emocji u odbiorcy [Bardijewska 2001: 
57–58]. W swoistej hierarchii elementów tworzywa radiowych gatunków 
artystycznych muzyka sytuuje się, obok efektów akustycznych i ciszy, 
w warstwie dźwiękowo-akustycznej, zachowującej charakter komplemen-
tarny wobec prezentowanej głosowo warstwy werbalnej. Michał Bristiger, 
badając relację muzyki i słowa w muzyce wokalnej, określa ową relację 
jako „bardzo plastyczną” dzięki zależności indeksowej, ponieważ „same 
momenty symboliczne i ikoniczne nie byłyby w stanie zapewnić związko-
wi obu warstw tak prawdziwej żywotności” [Bristiger 1986: 163–164].

10–W czasie nagrań tekstu niekiedy towarzyszy aktorowi pomocnik, który wykonuje 
efekty dźwiękowe. Zob. rozmowa z A. Brzoską.

11–Przy takim nagraniu szczególnie wyraźnie widoczne jest oddziaływanie elemen-
tów warstwy dźwiękowo-akustycznej na słowo i głos. Czynności wykonywane przez ak-
torów w czasie nagrań wpływają bowiem na artykulację ich kwestii, zmieniają realizację 
cech prozodycznych wygłaszanych replik. Zob. rozmowa z A. Brzoską.

12–Termin stosowany w filmoznawstwie. Zob. J. Płażewski, Język filmu, Warszawa 
2008, s. 344–350. 
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Podobnie znaczeniowy charakter ma w dziele audialnym cisza, 
która nigdy nie jest brakiem dźwięku, lecz ma swoją wartość seman-
tyczną, cisza „gra”, a kontrastując z harmonią słowa i akustyki, staje się 
niejednokrotnie środkiem wyrazu silniejszym niż sam dźwięk. Może 
pełnić ważne funkcje dramaturgiczne: budować nastrój zgodny z ideą 
utworu, wpływać na ukształtowanie napięcia emocjonalnego, towarzy-
szyć zmianie miejsca akcji lub poprzedzać pojawianie się na scenie wro-
gich czy niespodziewanych postaci13. E. Pleszkun-Olejniczakowa traf-
nie określiła funkcję ciszy jako jednego z elementów tła dźwiękowego: 
„cisza stanowi swoistą przestrzenną »dekorację foniczną«” [Pleszkun-
-Olejniczakowa 2001: 56]. I to dekorację do pewnego stopnia niezbęd-
ną, jak bowiem zauważa Kazimierz Dobrzyński, cisza jest „elementem 
czynnym emocjonalnie i artystycznie, jest więc w tym sensie »ważna« 
i dzięki niej odbieramy takie, a nie inne doznania estetyczne” [Do-
brzyński 1986: 49]. 

Kompozycja i budowanie dramaturgii

Kompozycja to bardzo istotny etap pracy nad dziełem audialnym. 
To w niej przejawia się to, co możemy nazwać literackością reportażu, 
to tu realizuje się jego artyzm, wszak jak zauważa Krzysztof Kąkolewski: 
„literackość reportażu to kształt, fabuła ujrzana przez reportera, wydo-
byta z faktów, z dramatyzmem ich narastania, wyodrębnionym z rzeczy-
wistości, opowiadań i dokumentów” [Kąkolewski 1993: 930]. To jest ta 
„artystyczność”, która – jak zauważa z kolei Egon Erwin Kisch – nie stoi 
w sprzeczności z „roszczeniem do naukowości, sprawdzalnej prawdzi-
wości” [Rödel 1973: 2]. 

Komponowanie to ułożenie nagranych materiałów w ciągu logicz-
nym, ze szczególną dbałością o oddanie naturalnej dynamiki wydarzenia, 
procesu jego „dziania się”: „Każdy prezentowany przez nas wycinek rze-
czywistości ma swoja własną wewnętrzną dramaturgię” – mówi Katarzy-
na Michalak14 – „i trzeba ją przełożyć na język naszego tworzywa, czyli 
radia. Dokument łączy w sobie dramaturgię rzeczywistości z dramaturgią 
fikcji literackiej […]. Tworząc reportaż tworzymy nową jakość”15. 

13–M. Kaziów wymienia kilka rodzajów ciszy: cisza jako tło, jako klimat, personifi-
kacja strachu i grozy, jako zmiana miejsca akcji oraz cisza wyrażona dźwiękowo. Zob. 
M. Kaziów [1973: 107–110].

14–Warsztat A. Sekudewicz i K. Michalak, Dramaturgia w reportażu i dokumencie radio-
wym, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 28.10.2008 r. 

15–Fact plus fiction daje faction.
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Najważniejsze są pierwsze trzy minuty – zgodnie mówią reportażyś-
ci oraz twórcy radiowych teatrów. To one mają być antycypacją audycji, 
jej zapowiedzią, ale na tyle niepełną, a jednocześnie na tyle sugestywną, 
aby słuchacza zachwycić, zaciekawić, zadziwić, lecz nie zmęczyć i za-
prosić do wysłuchania16. Ta introdukcja ma być zarysowaniem konfliktu, 
którego istota dalej zostanie zgłębiona. To tu po raz pierwszy powinny 
zetrzeć się przeciwstawne siły, to tu winna zrodzić się opozycja myśli, 
kontrast uczuć czy zdarzeń. Jak trafnie podsumowuje Barbara Bogołęb-
ska: „wstęp porównywany często bywa do ‘strojenia instrumentów’, 
‘przerzucania pierwszego mostu’, tworzenia wspólnoty myślowej […] 
z czytelnikiem” [Bogołębska 2001: 196]. Choć badaczka odniosła to 
spostrzeżenie do tekstów pisanych, jest ono równie celne i trafne także 
w powiązaniu z reportażami radiowymi; więcej – daje się odnieść do 
wielu tekstów audialnych. 

Radiowe formy narracyjne są dziełami autonomicznymi, a wy-
znacznikiem ich ontologicznej autonomii jest posiadanie wyrazistego 
początku, punktu kulminacyjnego i końca. Kolejne sceny, skomponowa-
ne wedle obranej linii dramaturgicznej, winny mieć różną temperaturę 
zdarzeń, to bowiem różnica napięć, amplituda poziomu emocji nastę-
pujących po sobie fragmentów radiowej opowieści jest gwarantem jego 
dynamiki. 

Wyróżnić możemy dwa zasadnicze modele dramaturgiczne, wyko-
rzystywane w konstruowaniu radiowych narracji: linearny (przyczyno-
wo-skutkowy) i cyrkularny17. Pierwszy odzwierciedla dążenie do chro-
nologicznego przedstawienia zdarzeń, demonstracji ich ciągłości; drugi 
oparty jest na luźnych skojarzeniach, przybierających formę „wariacji na 
temat”. Poniższe rysunki (rys. 1 i 2) prezentują oba schematy. 

Kompozycję zbudowaną według pierwszego modelu charakteryzuje 
mocny początek i wyraziste zawiązanie konfliktu. Dalej następuje rozwój 
akcji, słuchacz poznaje bohaterów, motywy ich działań, emocje, dochodzi 
do eskalacji konfliktu, napięcie zaczyna rosnąć, aż do punktu, który okre-
ślany jest jako „point of no return” – od tego momentu nie ma odwrotu 
w dalszym rozwoju akcji, nie da się już konfliktu powstrzymać. Następuje 
jego dalsza eskalacja, aż do punktu kulminacyjnego, po którym najczęściej 
autor dzieła audialnego pozostawia czas do przemyślenia tego, co dotych-
czas się wydarzyło, jest to moment na refleksję. 

16–Warsztat A. Sekudewicz i K. Michalak, Dramaturgia w reportażu... 
17–Wykład i warsztat Katarzyny Michalak oraz Anny Sekudewicz nt. Budowania dra-

maturgii w reportażu, wygłoszony podczas Seminarium Reportażu poświęconego prezentacji 
i dyskusji warsztatowej nad radiowym dokumentem artystycznym, Kazimierz Dolny, 27.10.2008. 
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1. Linearny model budowania dramaturgii

Rysunek 1. Schemat przedstawiający klasyczny (liniowy) model budowania  
dramaturgii w dziele audialnym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wystąpienia Katarzyny Michalak

2. Cyrkularny model budowania dramaturgii

Rysunek 2. Schemat przedstawiający cyrkularny model budowania dramaturgii  
w dziele audialnym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wystąpienia Katarzyny Michalak
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Katarzyna Michalak zauważa, że model cyrkularny możemy porów-
nać z obchodzeniem rzeźby, kiedy to obserwując ją z różnych miejsc, pod 
różnymi kątami, ciągle zauważamy w niej coś nowego, interesującego, 
ważnego. Kompozycja taka ma charakter swobodnego połączenia scen, 
które mogłyby istnieć samodzielnie, bo każda z nich cechuje się swoją 
wewnętrzną dramaturgią. Ten typ komponowania opowieści oferuje nam 
odmienny w zestawieniu z modelem linearnym typ bohatera i inne roz-
wiązania stylistyczne. Audycja o tej konstrukcji przybiera formę wariacji, 
każdorazowo ujmując sytuację czy bohatera w inny sposób.

Studenci pracujący nad realizacją swoich utworów dźwiękowych mo-
gli wybrać jeden ze schematów, dostosowany do fabularnej zawartości 
opowieści. 

Projekt pierwszy – słuchowisko

Pierwszy z zaproponowanych przez nas projektów polegał na sa-
modzielnym nagraniu i zrealizowaniu słuchowiska z uwzględnieniem 
wszystkich etapów procesu produkcji radiowego teatru. Komplementarne 
informacje względem tego projektu znajdują się w Aneksie do niniejszej 
publikacji, zawierającym scenariusze zajęć w konkursie „Twórz zespoły 
– zaangażuj – stwórz warunki uczenia się” [Bachura 2012], stąd też w tym 
miejscu ograniczamy się jedynie do podania kwestii najistotniejszych dla 
tego zadania. Studenci pracowali w kilkuosobowych grupach, dzieląc się 
zadaniami i odpowiedzialnością za efekt finalny. Wchodzili w rolę sce-
narzysty, reżysera, aktorów, realizatorów dźwięku, ilustratorów muzycz-
nych. Celem projektu było zapoznanie studentów z etapami pracy nad 
słuchowiskiem radiowym oraz uświadomienie uczestnikom istoty twór-
czości słuchowiskowej. Głównym zadaniem sztuki słuchowiskowej jest 
doprowadzenie do odtworzenia pewnych myśli, idei, obrazów w umyśle 
słuchacza. Końcowy rezultat jest dziełem wyobraźni, w związku z czym 
nie ma w niej ograniczeń co do rozmiarów, rzeczywistości, miejsca, na-
stroju, czasu czy prędkości zachodzenia zmian. Radio wytwarza indywi-
dualne obrazy będące reakcją poszczególnych słuchaczy na dostarczane 
informacje. Nim jednak w radiu zabrzmi ta „udźwiękowiona historia”, jej 
powstanie poprzedza kilka wyraźnie wytyczonych etapów:

•–wybór tematu słuchowiska, problemu, poszukiwanie frapującego 
materiału literackiego w przypadku adaptacji,

•–wybór obsady, studia, planów dźwiękowych,
•–próba i nagranie,
•–montaż materiału, konstruowanie dramaturgii,
•–zgranie.
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Pierwszym etapem w pracy studentów był wybór tematu, proble-
mu, zagadnienia, które ich interesowało i frapowało. Mogli pracować nad 
swoim słuchowiskiem autorskim, oryginalnym, napisanym specjalnie do 
radia lub zdecydować się na przygotowanie słuchowiska będącego ada-
ptacją. Na tym też etapie uczestnicy musieli zdać sobie sprawę, że inaczej 
pracuje się z utworem dramatycznym, którego transpozycja do radia jest 
prostsza, a inaczej z prozą, którą trzeba do warunków radiowych odpo-
wiednio dostosować, przełożyć partie opisowe na język dialogu, na sceny 
dźwiękowo-przestrzenne. 

Kolejnym krokiem był pomysł na obsadę słuchowiska, zastanowienie 
się nad poszczególnymi rolami i wyborem aktorów. Następnie studen-
ci pracowali nad konstrukcją fabuły, zabiegami realizacyjnymi, muzyką. 
Istotne jest, by przed przystąpieniem do prób, a następnie nagraniem, po-
rozmawiać z osobą, która weszła w rolę realizatora dźwięku, o wyborze 
planów akustycznych, aranżacji przestrzennej, itp. 

Nagrania poprzedzały wcześniejsze próby. To na tym etapie współ-
praca między odtwórcami ról a reżyserem była bardzo intensywna. Wte-
dy też reżyser miał czas, by powiedzieć o intencjach tekstu, o swojej wizji 
poszczególnych scen, o efektach dźwiękowych jego zdaniem najbardziej 
adekwatnych do treści utworu.

Tekst i dialogi nagrywane były, jeśli tego wymagała sytuacja, łącz-
nie z charakterystycznymi dla danej sceny efektami dźwiękowymi, np. 
bohater przełykający jedzenie. Wiele efektów dźwiękowych było jednak 
dogrywanych później, na etapie postprodukcji, podczas montażu, jak 
np. dograny efekt gwaru w kawiarni. Wykorzystywanie „efektoteki” jest 
w radiu zjawiskiem powszechnym i chodziło o to, by studenci mieli tego 
świadomość i potrafili odpowiednio z niej korzystać. 

Kompozycja nagranego materiału i dogranie elementów kuchni aku-
stycznej polegało na takim ułożeniu dźwiękowego tworzywa, by wy-
brzmiała nadrzędna i wiodąca myśl czy idea spektaklu słuchowego. Ten 
etap, podczas którego intensyfikuje się współpraca reżysera, realizatora 
dźwięku, ilustratora muzyki, okazał się etapem najdłużej trwającym, wie-
logodzinnym, wymagającym ogromnej precyzji i umiejętności. Praca nad 
montażem służyła nie tylko technicznemu usprawnieniu pracy z progra-
mami do edycji dźwięku, ale nade wszystko pokazała, że montaż służy 
kreacji, jest środkiem do osiągnięcia nowych jakości artystycznych, służy 
artystycznemu kształtowaniu świata przedstawionego.

Zgranie było ostatnim etapem pracy nad słuchowiskiem radiowym. 
Polegało ono na „zgraniu”, scaleniu, połączeniu wszystkich elementów 
budujących radiowy teatr, tj. partii dialogowych, narracyjnych, wszel-
kich efektów akustycznych oraz muzyki. „Zgrywa się scenami. To rodzaj 
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prawdziwej kuchni – kuchni akustycznej: tu szczypta soli, tam trochę 
świeżych warzyw. Dodajemy muzykę, efekty dźwiękowe, plany akustycz-
ne: pogłosy, odbicia głosu. To dźwiękowa magia”18 – mówił Waldemar 
Modestowicz, reżyser słuchowisk.

Po zakończonym projekcie wybraliśmy jeden dzień po to, by spotkać 
się, wspólnie wysłuchać wszystkich prac, dokonać ich oceny i przystąpić 
do ewaluacji zajęć. Teatry radiowe oceniane były w kategoriach: a) zain-
teresowanie tematem; b) sposób przedstawienia tematu (dramaturgia); 
c) jakość realizacji; d) wykorzystanie możliwości typowo radiowych w sa-
mym pomyśle autorskim – „kuchnia” akustyczna; e) ogólne wrażenie 
(czy słuchowisko poruszyło słuchacza? emocjonalnie, intelektualnie?). 
Uzasadnianie ocen, konstruktywna krytyka, sugerowanie innych rozwią-
zań formalnych, ożywione dyskusje przekonały, że zajęcia osiągnęły swój 
cel, zaangażowały studentów w pełni, pozwoliły im „rozwinąć skrzydła” 
i twórczo myśleć. Świadczą o tym także opinie po zajęciach nadesłane 
w formie elektronicznej:

Słuchowisko to gatunek szczególnie mi bliski, więc wiadomość o tym, że będę mogła 
stworzyć własny radiowy dramat była niczym spełnienie jednego z marzeń. Po raz 
pierwszy mogłam sprawdzić się w roli reżysera, scenarzysty, montażysty czy nawet 
aktora. Zadanie to pozwoliło mi puścić wodze fantazji, uwolnić drzemiącego we mnie 
małego artystę, dla którego teatr jest zdecydowanie elitarny i wyjątkowy. Praca nad pro-
jektem nauczyła mnie myśleć o dźwięku w kategoriach estetycznych, uwrażliwiła mnie 
na słowo, nauczyła kreować efekty oraz dźwięki o różnej „przestrzeni”. Praca nad kuch-
nią akustyczną, mimo że najbardziej wymagająca, sprawiła mi najwięcej przyjemności. 
Zadanie to utwierdziło mnie w przekonaniu, że teatr radiowy jest wspaniałą i godną 
podziwu sztuką. Wydaje mi się, że po tym doświadczeniu wiem już, w jakim kierunku 
swojej zawodowej ścieżki chciałabym podążać. Projekt ten nie był dla mnie pracą do wy-
konania, a radiowym prezentem, który od dawna chciałam dostać.

Ola Chrząszcz

(...) słuchowisko – było czymś, co muszę zbudować od podstaw ze świadomością, że bę-
dzie to musiało zabrzmieć i ma być dla kogoś przygodą dźwiękową.

Zuza Rezner

Praca nad słuchowiskiem dała mi możliwość „innego kontaktu” z mikrofonem niż miało 
to miejsce do tej pory. Dotychczas moje doświadczenie radiowe ograniczało się do prowa-
dzenia audycji. Odbiegało to zupełnie od wymagań, jakie stawiało przede mną to nowe 

18–Por. na ten temat J. Bachura [2012: 355].
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zadanie. Słuchowisko wymaga przede wszystkim innego sposobu myślenia. Od aktora 
oczekuje się wcielenia się w określoną postać, a może on do tego użyć tylko swojego głosu. 
Musi nim oddać rzeczywistość, cały świat przedstawiony. To była również cenna lekcja 
współpracy, musieliśmy bowiem odnaleźć się w roli scenarzysty, reżysera oraz realiza-
tora dźwięku. Tylko dzięki dobrej pracy zespołowej byliśmy w stanie osiągnąć efekt, na 
którym nam zależało. Oczywiście, jak to często bywa podczas zadań w grupach, każdy 
musiał z czegoś zrezygnować, ustąpić, abyśmy wspólnie osiągnęli kompromis. To rów-
nież była bardzo cenna lekcja, z której bardzo wiele wyniosłem.

Krzysztof Boczek

Przygotowanie słuchowiska – każdorazowe wejście do studia i zmierzenie się z mikrofo-
nem to doświadczenie naprawdę niesamowite i wiele uczące – to od strony „aktorskiej”. 
Przygotowanie słuchowiska było zadaniem kompleksowym, które wymagało od nas wy-
siłku i zastanowienia na wielu polach. Przygotowanie scenariusza pod kątem audycji 
radiowej z jednej strony dało możliwość podjęcia tematu, który być może od dłuższego 
czasu gdzieś tam w nas siedział, z drugiej strony zaś, trzeba było przygotować go tak, aby 
dobrze zaprezentował się w specyficznym medium radiowym. Samodzielne stworzenie 
scenerii, zastanowienie się, jak brzmi jadalnia, a jak ulica, praca na kilku ścieżkach – to 
wszystko pozwoliło w praktyce zmierzyć się z tym, o czym uczyliśmy się przez trzy lata.

Weronika Chodorek

Projekt drugi – reportaż dźwiękowy

Drugi z projektów polegał na realizacji reportażu radiowego, arty-
stycznej formy dźwiękowej, wymagającej od jego twórców znacznych na-
kładów pracy, pomysłowości i umiejętności słuchania. Głównym celem 
zadania było praktyczne oswojenie studentów z tym elitarnym gatunkiem 
radiowym, poprzez wykonanie wszystkich etapów pracy, jakie należą do 
obowiązków reportażysty radiowego. Są nimi:

•–poszukiwanie tematu,
•–dokumentacja tematu,
•–rejestrowanie nagrań,
•–montaż nagrań,
•–ostateczne zgranie materiału dźwiękowego.
Do finalnego celu prowadzą działania pomniejsze, osiągane na po-

szczególnych etapach pracy. 
Poszukiwanie tematu i dokumentacja pozwoliły studentom na rozwi-

janie umiejętności typowo dziennikarskich, jakimi są zdolność obserwacji, 
wyszukiwania interesujących zdarzeń i osób, które mają do opowiedze-
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nia ciekawe, reportażowe historie. Poszukując tematu do realizacji studen-
ci mieli świadomość ograniczenia czasowego ostatecznej wersji materiału 
– finalnie reportaż powinien zawierać się w piętnastu minutach. Temat nie 
mógł być więc bardzo rozbudowany, wielowątkowy, wówczas bowiem 
zostałby potraktowany skrótowo, a cechą reportażu jest przecież ukaza-
nie głębi opowieści. Dokumentacja jest bardzo istotnym etapem pracy 
nad reportażem, ważnym szczególnie dla adeptów dziennikarstwa. W tej 
fazie pracy należy zastanowić się, kto w reportażu powinien „wystąpić”, 
na jakie dokumenty (jeśli w ogóle) trzeba się powołać. Jeśli tematem jest 
konflikt interesów, bohaterami audycji muszą być wszyscy biorący udział 
w tym konflikcie. Jednocześnie studenci muszą mieć świadomość tego, że 
nasza percepcja słuchowa jest ograniczona do pewnej liczby głosów – ich 
nadmiar może sprawić, że reportaż stanie się nieczytelny. Studenci winni 
więc zastanowić się, czyje wypowiedzi są niezbędne dla pełnej realizacji 
tematu, a czyje nie muszą się w reportażu pojawić.

Podczas rejestrowania nagrań studenci uczą się słuchania, odbierania 
otaczającego świata świadomie zmysłem słuchu, a także wybierania z ka-
kofonii akustycznej, która jest charakterystyczna dla obecnej cywilizacji19, 
znaków fonicznych mających dla nich wartość. J. Treasure wyraźnie roz-
dziela zdolność słyszenia (hearing) jako proces fizyczno-elektrochemiczny 
od słuchania (listening to), które jest swoistą relacją z dźwiękiem; w słu-
chaniu wyraża się aktywność20. Zdolność słuchania jest wielką umiejętno-
ścią, której wagę wyraża J. Treasure w stwierdzeniu: 

It’s the art of perceiving and interpretating the sound that we experience in every 
moment of our lives [...]. It’s also probably the most important activity in our 
relationships, where we all need to feel heard, understood and valued – none of 
which can happen if we are not listened to21. 

Rozwijanie i pielęgnowanie umiejętności słuchania jest ważne dla bu-
dowania głębokich i autentycznych relacji ze światem. Podczas rozmowy 
z bohaterami swoich reportaży studenci uczą się słuchania, zadawania 
pytań tak, by „otworzyć” rozmówcę i uzyskać od niego plastyczną wypo-
wiedź. Przebywając w miejscu charakterystycznym dla bohatera z kolei 
uczą się odbierać fonicznie tę przestrzeń. I rejestrują ją. 

19–Zob. J. Treasure [2011: 11]. 
20–Ibidem, s. 60. 
21–Ibidem,  „To sztuka percepcji i interpretacji dźwięku / dźwięków, którego / któ-

rych doświadczamy w każdej chwili naszego życia. [...] Jest to także prawdopodobnie 
najważniejszą aktywnością w naszych relacjach / związkach, gdzie każdy z nas chce po-
czuć się usłyszany, zrozumiany i doceniony – a co nie może wystąpić, jeśli nie będziemy 
słuchani”.
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Montaż pozwolił na doskonalenie umiejętności zdobytych podczas 
zajęć warsztatowych, jakie studenci odbyli w poprzednim semestrze. 
Praca nad edycją reportażu radiowego dała możliwość odkrycia nowych 
możliwości programu, ale nauczyła także szacunku dla zebranych, często 
z trudem, dźwięków i precyzyjnego ich ze sobą łączenia. 

Ostatni etap, zgranie, uczy spojrzenia na całość akustycznego dzieła 
artystycznego i zamyka pracę nad nim. 

Studenci mieli możliwość pracy w zespołach dwuosobowych lub 
samodzielnie. Ci którzy pracowali w parach, stanęli wielokrotnie przed 
koniecznością podziału obowiązków i konstruktywnej dyskusji nad stwo-
rzeniem spójnej, jednej wizji całości. 

Pod koniec semestru nastąpiła ewaluacja wyników prac. Wszyscy 
studenci zgromadzeni w studiu radiowym, w odpowiednich warunkach 
akustycznych, słuchali prac swoich własnych i kolegów. Po emisji każde-
go z reportaży dokonywali konstruktywnej oceny prac i zadawali pytania 
ich autorom. 

Ta praktyczna nauka słuchania spotkała się z pozytywnymi opiniami 
studentów, którzy przesłali e-maile o następującej treści: 

Przygotowanie reportażu – niesamowita sprawa, wymagająca od nas dużo pracy, a jed-
nocześnie było przy tym sporo dobrej zabawy. Na pewno też nauczyliśmy się sami szukać 
interesujących nas tematów i zrobić coś, z czego później jesteśmy zadowoleni. Odsłuchi-
wanie wszystkich reportaży nauczyło nas wyrażania konstruktywnej krytyki oraz jej 
przyjmowania z honorem. 

Ania

Reportaż to przede wszystkim dla mnie bardzo emocjonalna podróż poprzez dźwięk. Pra-
ca ta pozwoliła mi odkryć, w jaki sposób właściwie opowiadać dźwiękiem uczucia. Dzięki 
„patrzeniu uszami” zacząłem inaczej patrzeć na rzeczywistość. Dostrzegam również, 
w jaki sposób można opisywać nasz świat, jakich radiowych środków wyrazu użyć, aby 
uwypuklić to, na czym najbardziej mnie jako obserwatorowi zależy. Dowiedziałem się, 
które moje pomysły były dobre i dlaczego. Olbrzymim plusem tej pracy była nauka nie 
dlaczego coś jest złe, lecz dlaczego coś jest dobre. Mnie jako uczącemu się taka metoda 
motywowania wydaje się o wiele skuteczniejszą.

Krzysztof Boczek

Reportaż radiowy był nauką słuchania i przyjmowania tego, co ktoś ma mi do zaofiaro-
wania. 

Zuza Rezner
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Zmierzyć się z reportażem radiowym to trudne zadanie. Jak wielka jest więc satysfakcja, 
kiedy uda nam się taki reportaż stworzyć. Praca przy tym projekcie nauczyła mnie uważ-
niej obserwować otaczający świat, patrzeć na innych w bardziej ludzki sposób, oczami 
nieobojętnego wrażliwca. Z kolei praca nad samą materią reportażu sprawiła, że naby-
łam umiejętność selekcjonowania zdobytych informacji i tworzenia z nich oryginalnej 
i spójnej całości. Po tym zadaniu mogę z całą świadomością powiedzieć, że nie boję się 
już zmierzyć z tym trudnym i wymagającym gatunkiem. Dzięki temu doświadczeniu 
wreszcie nauczyłam się tego, co chyba w pracy dziennikarza i publicysty najtrudniejsze 
– nauczyłam się uważnie słuchać. Oceniać to rzecz prosta. Słuchać i próbować zrozumieć 
to nie lada wyzwanie. Dzięki temu wyzwaniu udało mi się zdobyć ten dziennikarski 
Mount Everest.

Ola Chrząszcz

Przygotowanie reportażu – dla mnie bomba :) setki wysłuchanych reportaży i przeczyta-
nych prac teoretycznych nie nauczą tyle, co samodzielne obmyślenie tematu, umówienie 
się z rozmówcą, selekcja materiału i montaż. Dla mnie reportaż jest szczególną formą, 
bo „podchodzi” najbliżej człowieka, przekracza ten 45-centymetrowy dystans intymny :) 
Takie zadania pozwalają poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Spotykając się oko w oko 
z naszymi bohaterami, byliśmy po prostu wystawieni na jak najbardziej poważną próbę. 
Mieliśmy okazję do zweryfikowania tego, czy faktycznie nadajemy się do tej pracy – pisa-
nie sprawdzianów to jedno, a realny kontakt z drugą osobą, na którym w znakomitej 
większości opiera się praca reporterska – to drugie.

Weronika Chodorek

Projekt trzeci – obrazek dźwiękowy o sobie

Ostatni projekt polegał na przygotowaniu dźwięku o sobie, o długo-
ści nieprzekraczającej jednej minuty. Ta swoistego rodzaju „audiobiogra-
fia” miała na celu nauczenie studentów dyscypliny czasowej, kształcenie 
umiejętności szybkiego, precyzyjnego montażu i komponowania krótkiej 
formy dźwiękowej z zachowaniem reguł dramaturgii, o których pisały-
śmy wcześniej. Procesowi tworzenia tej „audiobiografii” towarzyszyła 
nieustanna autorefleksja, studenci musieli bowiem zastanowić się, jakie 
dźwięki ich charakteryzują, określają, które są dla nich ważne i tworzą 
swoistą audioscenografię ich życia. Zadanie miało znaczące ograniczenie 
– tworząc dźwięk o sobie, nie wolno było w nim użyć własnego głosu. Za-
danie kończyło się bowiem odsłuchiwaniem w grupie tych miniprojektów 
i zgadywaniem, który dźwięk opowiada o kim. Biografia foniczna stała 
się więc jednocześnie zagadką, co powodowało większe zainteresowanie 
projektem, a także silniejsze zaangażowanie w stworzenie czegoś nieoczy-



112 Joanna Bachura-Wojtasik, Kinga Klimczak

wistego, niejednoznacznego. Studenci korzystali głównie z następujących 
dźwięków:

•–dźwięków akustycznych, określających przestrzeń swego życia,
•–muzyki, piosenek lubianych przez bohatera,
•–dialogów z ulubionych filmów, kabaretów,
•–głosów, wypowiedzi osób, które mogłyby coś powiedzieć o boha-

terze dźwięku.
Odsłuchiwanie dźwięków przyniosło wiele momentów zaskoczenia. 

Okazało się, że wielu rzeczy o sobie nie wiemy, a ten projekt pozwolił 
nam lepiej poznać siebie nawzajem. Co więcej, studenci mogli pochwalić 
się swoimi zainteresowaniami i pokazać, jak są wielobarwni. Realizację 
projektu ocenili pozytywnie, co potwierdzają nie tylko ich spontaniczne, 
wyrażające zadowolenie, reakcje podczas odsłuchiwania i zgadywania, 
ale także nadesłane wiadomości, których treść pozwolimy sobie tu zacy-
tować:

Dźwięk o sobie – zdecydowanie moja ulubiona część, miałam mnóstwo radości z przy-
gotowania tego oraz mnóstwo radości z odsłuchiwania innych. A nauczyło mnie przede 
wszystkim cierpliwości do montażu. 

Ania

Dźwięk o sobie był dla mnie wyzwaniem. Praca ta wymagała odpowiedzenia sobie na 
pytanie, co tak naprawdę „w duszy gra”. Kolejnym wyzwaniem było opisanie tego, co 
odnalazłem w swoim wnętrzu za pomocą dźwięku. Przekucie bardzo luźnych pomysłów 
na bardzo konkretną materię dźwiękową. Dodatkowym wyzwaniem okazał się również 
czas (około jednej minuty). Początkowo wydawało się go za dużo nawet, lecz wraz z po-
stępem prac coraz ciężej było się zmieścić w tym przedziale. Okazało się jednak, że ten 
limit zmusił mnie do pewnej syntezy, mocnego skonkretyzowania pierwotnego zamysłu. 
Dzięki temu uniknąłem chaosu i stworzenia zwykłego zlepka nic nie znaczących dźwię-
ków. Była to niewątpliwie interesująca dźwiękowa podróż w głąb samego siebie.

Krzysztof Boczek

Dźwięk o sobie był ciekawostką, dowiedziałam się czegoś o własnej osobowości :)

Zuza Rezner

Przygotowanie dźwięku o sobie było wspaniałym sposobem poznania siebie samego. Za-
danie to pozwoliło mi wyrazić swą osobę w oryginalny sposób. Takie dźwiękowe selfie 
pomogło mi przede wszystkim dotrzeć do własnego wnętrza, gdyż dźwięk, nieposiadający 
żadnych wizualnych elementów uniemożliwił skupienie się jedynie na zewnętrznej war-
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stwie człowieka, jego wyglądzie. Projekt był dla mnie cennym doświadczeniem, pozwolił 
mi sięgnąć po zupełnie nowe narzędzia do opowiadania o sobie. Był to również ciekawy 
sposób na poznanie innych ludzi, gdyż odsłuchując dźwięki w obecności całej grupy, 
mogliśmy dowiedzieć się o sobie więcej niż da się dostrzec oczami czy wyrazić słowami. 
Taka dźwiękowa fotografia sięga głęboko w zakamarki osobowości i charakteru, wzbudza 
emocje, uwrażliwia oraz pozwala lepiej poznać samego siebie.

Ola Chrząszcz

Przygotowanie dźwięku o sobie – zmora introwertyków :) :) Walka z samym sobą i cza-
sem. Niektórzy za pomocą samych dźwięków stworzyli naprawdę piękne historie. To 
zadanie pozwoliło doświadczyć, jak wiele treści niosą ze sobą dźwięki same w sobie.

Weronika Chodorek

Zakończenie

Słuchaj, nagrywaj, praktykuj! – takie motto przyświeca zajęciom ra-
diowym, które prowadzimy i podczas których z jednej strony staramy się 
pokazać jak fascynujące w swojej różnorodności formalnej, konstrukcyj-
nej, estetycznej może być radio artystyczne, a z drugiej zachęcić i zmoty-
wować do praktykowania i czynnego zaangażowania w wykonywane za-
dania. Audialne projekty autorskie studentów angażują emocjonalnie ich 
autorów, ale też słuchaczy, za każdym razem wzbogacając naszą wiedzę 
o świecie, ludziach, życiu. Obok interesujących tematów podejmowanych 
w audycjach artystycznych, ogromny wpływ na jakość danego utworu 
audialnego – co starałayśmy się pokazać w niniejszym szkicu – zawsze 
będą miały forma, konstrukcja i krzywa dramaturgiczna. 

Studenci wielokrotnie dawali wyraz znaczeniu praktycznych au-
dialnych zajęć podczas toku swej edukacji. O wadze przeprowadzonych 
przez nas projektów niech zaświadczy jeszcze jedna opinia anonimowego 
studenta: 

Zajęcia z tworzenia własnego reportażu radiowego, słuchowiska oraz dźwię-
ku o sobie rozwinęły mnie w kilku aspektach. Przede wszystkim warsztato-
wo – usprawniłam moją pracę w programach do montażu i obróbki dźwięku,  
odkryłam wiele nowych funkcji i możliwości w pracy nad dźwiękiem, więc moje 
następne prace z pewnością będą o wiele bogatsze i zrobione profesjonalniej od 
strony technicznej. Natomiast najbardziej te zajęcia rozwinęły mnie dziennikar-
sko – o wiele lepiej rozumiem teraz wagę każdego dźwięku, akcentu i słowa, 
wiem, jak słuchać rozmówcy i na co zwrócić uwagę, żeby praca była jak najpeł-
niejsza i najbogatsza dźwiękowo.
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Listen, record, practice – about the aesthetics of sound 
and sound methods of expression and about engaging 

in work with sound 
(summary)

The text says about the power of sound to engage students to creative work. The au-
thors discuss the importance of different sound elements that build a radio story, such as 
voice, acoustic elements, music. Next the authors offer various ways of composing these 
elements. The main idea of the text is to present three projects executed with students. 
Their goal was to capture the imagination and show how great strength and creativity lies 
in the sound. The authors discuss the implementation of three projects: radio drama, radio 
documentary and a „sound about myself”, specific type of audiobiography. Realization of 
that projects proves that you can successfully engage students by using sounds.





8
Artur Gałkowski

Praca dyplomowa w formie projektu  
(na przykładzie studiów I stopnia filologii 
włoskiej ze specjalizacją translatorską) 

Praca dyplomowa (licencjacka lub magisterska) to potwierdzenie 
umiejętności twórczych bądź odtwórczych studenta w danej dziedzinie, 
zwieńczające cykl nauki na studiach wyższych w kraju, który należy do 
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i przyjął ramowe struktu-
ry kwalifikacji. W Polsce takie struktury ujęte są w obowiązującej formule 
Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), według których studia I stopnia (li-
cencjackie) zajmują szósty poziom KRK, natomiast studia II stopnia (ma-
gisterskie) – siódmy [por. Kraśniewski 2009; 2010]. Praca dyplomowa na 
obydwu stopniach przygotowywana jest zgodnie z przyjętymi dla danego 
kierunku studiów wytycznymi i założeniami programowymi odpowiada-
jącymi efektom kształcenia dla tego kierunku.

Do niedawna w ramach pracy dyplomowej możliwe było wyłącznie 
pisanie „tradycyjnej” rozprawy, polegającej na rozwinięciu określonego 
tematu i tez, nieodbiegających od teorii i metodologii, na których mogły 
się one opierać lub od których wychodzić, argumentacji i ilustracji sięgają-
cej po przykłady zastosowań praktycznych, wyniki badań, wnioski [por. 
Eco 2001; Maćkiewicz 2001; Wilczyńska 1996]. „Tradycyjna” praca dyplo-
mowa jest dziełem oczekiwanym od magistrantów, operujących już na-
rzędziami analizy i syntezy na wyższym poziomie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych, w przeciwieństwie do uczestników studiów 
licencjackich, którzy nabywają podobnych kwalifikacji na poziomie nie-
zaawansowanym, niewymagającym pogłębionej znajomości i komplekso-
wego operowania problematyką przedmiotową. 

Okazuje się, że polski ustawodawca uwzględniając ten typ zależności, 
ale również potencjał wypowiedzi kreatywnej, stworzył możliwość przy-
gotowania pracy dyplomowej w formie projektu. Ten typ prac wykazuje się 
innowacyjnością w kierunku naukowego, ale przede wszystkim praktycz-
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nego zastosowania, co zamierzam tu wykazać na podstawie doświadczenia, 
zakończonego sukcesem dydaktycznym w roku akademickim 2013/2014.

Chodzi mianowicie o przygotowanie projektów licencjackich na stu-
diach I stopnia filologii włoskiej ze specjalizacją translatorską, które były 
realizowane w cyklu 2011–2014 na Wydziale Filologicznym UŁ przy 
wsparciu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie 4.1.1. Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku 
flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk huma-
nistycznych UŁ”, zadanie VI „Italianistyka z translatoryką”. Projekt dał 
szansę zastosowania pionierskiego programu opartego na efektach kształ-
cenia, zanim jeszcze taka forma podstawy programów studiów została 
nałożona na szkolnictwo wyższe w Polsce jako ustawowo obowiązująca. 
Rocznik rozpoczynający studia w roku 2011/2012 miał dodatkowo prawo 
niepisania pracy licencjackiej jako takiej; studia I stopnia mogły być zwień-
czone końcowym egzaminem dyplomowym. Umiejętne skorzystanie 
z tych dopuszczalnych rozwiązań pozwoliło na włączenie do programu 
kształcenia koncepcji pracy w postaci „projektu licencjackiego”, ocenianej 
w trakcie procesu jej powstawania pod okiem promotora i prezentacji sta-
nowiącej element egzaminu licencjackiego zwieńczającego studia.

Przez projekt licencjacki, najogólniej rzecz ujmując, rozumie się opra-
cowanie indywidualnie lub zespołowo zadania na określony temat i w za-
kresie obranej ścieżki metodologicznej, której zastosowanie prowadzi do 
wymiernego efektu praktycznego, potwierdzającego nabycie umiejętno-
ści właściwych dla studiowanego kierunku, specjalności i / lub specjali-
zacji. Nie wyklucza się przy tym rezultatu teoretycznego, czyli przedsta-
wienia w postaci projektu badania naukowego, które doprowadziło do 
wykazania założonych tez, podobnie jak w „tradycyjnej” pracy dyplomo-
wej. Zastosowanie formy projektu w tym drugim przypadku może okazać 
się bardziej atrakcyjne i stwarzające więcej możliwości oraz uwzględniać 
szerszą paletę narzędzi analizy niż dzieje się to w pracy licencjackiej lub 
magisterskiej przedstawionej w postaci rozprawy według powszechnie 
obowiązującego w szkolnictwie wyższym schematu kompozycyjnego. 

Trzeba tu jednak od razu zaznaczyć, że projekty dyplomowe przed-
stawiające wynik określonego badania naukowego to wciąż jeszcze zało-
żenie, które może być realizowane, ale nie doczekało się, według mojej 
opinii, wyraźnych wzorców. Łatwiej jest się wypowiedzieć na temat pro-
jektu dyplomowego, którego efektem jest rezultat aplikatywny lub wprost 
wynik zastosowania danego modelu narzędziowego, proponowanego 
jako już sprawdzony bądź nowy i oryginalny, który może zyskać w efek-
cie upowszechnienia jego schematu i treści kolejne zastosowania. Wydaje 
się to bardzo obiecującym tropem. Jego działanie stwarza możliwość za-
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uważenia projektów dyplomowych, jak również przyjętych w nich metod 
realizacyjnych zarówno przez środowisko wewnętrzne (akademickie), jak 
i otoczenie społeczno-gospodarcze. To drugie jest często zainteresowane 
i chętne do współpracy na poziomie opracowania określonych zadań, 
choćby i zleceń w postaci prac licencjackich lub magisterskich odnoszo-
nych do praktyki profesjonalnej danej instytucji, organizacji, przedsiębior-
stwa związanego porozumieniem z uczelnią i dyplomantem.

Realizację pracy dyplomowej (licencjackiej) w postaci projektu przy-
kładowo i niechybnie określają przepisy przyjęte w Uchwale Rady Wy-
działu Filologicznego UŁ nr 68/2013/2014 w sprawie wymogów dotyczą-
cych prac dyplomowych przygotowywanych na Wydziale Filologicznym 
UŁ. Uchwała została oparta na zapisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-
szym z 7 lipca 2005 r. (DzU, nr 164, poz. 1365) oraz obowiązującym Statu-
cie Uniwersytetu Łódzkiego i Regulaminie Studiów. Akt ten zakłada, że po-
cząwszy od roku akademickiego 2014/2015 jest możliwe przygotowanie 
indywidualne lub zespołowe pracy licencjackiej jako projektu (i metodą 
projektu), za który student otrzymuje sześć punktów ECTS. 

W obecnej sytuacji prawnej określonej przepisami wewnętrznymi UŁ 
możliwość tworzenia pracy dyplomowej w postaci projektu ograniczo-
na jest konsekwentnie do licencjatu. Założenie, że można by opracować 
w formie projektu również magisterium, o czym nadmieniono powyżej, 
jest teoretycznie możliwe1. Tymczasem z przepisów przyjętej uchwały 
Rady Wydziału Filologicznego UŁ wynika, że praca magisterska ma speł-
niać wymogi tekstu naukowego, tzn. być pisana w sposób „tradycyjny”. 
W mojej ocenie nie oznacza to jednak, że w procesie przygotowania tak 
ujętej pracy magisterskiej nie można sięgać po narzędzia metody lub me-
tod projektowych2. 

Są to narzędzia na tyle dobre i skuteczne, że mogą się przyczyniać do 
większej efektywności na etapie prac seminaryjnych i własnych studenta 
nad tematem magisterium przedstawionego zgodnie z wymogami tek-
stu naukowego stawianymi dla tego typu zadań akademickich, upraw-
niających do nadania tytułu naukowego magistra absolwentowi studiów 
II stopnia lub jednolitych 5-letnich. 

1–Nie zabrania tego nowelizacja Ustawy o szkolnictwie wyższym z dn. 11 lipca 2014 r. Je-
śli uznać, że zapis w jej art. 167, par. 46 i kolejne dotyczy ogólnie pracy dyplomowej, którą 
można przygotować w formie pracy pisemnej, opublikowanego artykułu, pracy projekto-
wej itd., to można sądzić, że takie opcje są do zastosowania zarówno w przypadku pracy 
licencjackiej, magisterskiej, jak i inżynierskiej. Od władz uczelni zależy, jak skorzystają 
z tej ścieżki legislacyjnej.

2–Więcej na temat metody projektowej jako takiej, ale również jej przyjęcia w pracy 
nad zdobyciem poświadczonych kwalifikacji zob. np. Nowacki [1999], Śmigielski [2001], 
Lubina [2014].
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Można przewidywać w przyszłości propozycje wewnątrzuczelniane 
i międzyuczelniane dopuszczające do przygotowania pracy magisterskiej jako 
projektu. Projekt może mieć bowiem charakter aplikatywny (praktyczny), ale 
w równej mierze naukowy lub mieszany, czyli aplikatywno-naukowy. 

Pozostaje obserwować poczynania decydentów (na poziomie rad 
wydziałów i uczelni), przekonujących się z czasem do argumentacji (za-
let) przemawiających za tak dobrą praktyką, jaką może być zastosowa-
nie metody projektowej w pracach bieżących (przede wszystkim pracy 
pozauczelnianej magistranta) nad tworzeniem rozprawy magisterskiej 
i w ostatecznym rozrachunku stworzenie jej w formie projektu.

Odkładając tymczasem ten zamysł w obszar in spe przyjrzyjmy się 
szczegółowo instrumentarium i korzyściom, które daje przyjęcie metody 
projektu w przygotowaniu pracy licencjackiej. 

Uchwała Rady Wydziału Filologicznego UŁ, na którą się powołuję, 
przewiduje: 

1. Student przygotowujący pracę dyplomową metodą projektu (dalej: projekt 
licencjacki) powinien wykazać się zdolnością rozwiązywania zadań praktycz-
nych oraz podstawową umiejętnością ich naukowego opisu z uwzględnieniem 
najważniejszej fachowej literatury oraz metodologii. Studenci filologii obcych po-
winni się wykazać znajomością języka obcego na poziomie C1. 2. Celem projektu 
dyplomowego powinno być opracowanie (rozwiązanie, opisanie, objaśnienie) 
konkretnego problemu (tematu, zagadnienia), którym może być redakcja haseł 
encyklopedycznych, stworzenie katalogu bibliotecznego lub komputerowej bazy 
danych, przygotowanie wystawy, dokonanie przekładu tekstu literackiego (na-
ukowego) wraz z komentarzem krytycznym, krytyczna edycja tekstu literackie-
go (naukowego), przygotowanie antologii tekstów literackich (naukowych) z ko-
mentarzem krytycznym / historycznym, przeprowadzenie wywiadu, napisanie 
reportażu, przygotowanie audycji radiowej, opracowanie cyklu lekcji na konkret-
ny temat, przygotowanie (audio)przewodnika (np. literackiego, kulturowego), 
zebranie i analiza tekstów prasowych, opracowanie dokumentacji wybranego 
zagadnienia, przygotowanie programu terapii logopedycznej osoby z zaburze-
niami mowy na podstawie diagnozy, przeprowadzenie przesiewowych badań 
logopedycznych i ich analiza, opracowanie programu stymulacji logopedycznej 
na podstawie analizy wypowiedzi pacjenta. 3. Temat projektu licencjackiego po-
winien być zgodny z kierunkiem i specjalnością studiów oraz wybraną specja-
lizacją; powinien być oryginalny i nie może pokrywać się z zadaniami ocenia-
nymi w ramach innych przedmiotów w programie studiów. 4. Temat projektu 
licencjackiego uzgadniany jest z promotorem na podstawie przedstawionego 
planu pracy i zatwierdzany przez radę naukową jednostki prowadzącej kierunek 
studiów. 5. Plan projektu licencjackiego powinien zawierać: temat i cel projektu, 
charakterystykę działań praktycznych, charakterystykę metody badawczej, opis 
sposobu wykonania projektu (rozwiązania problemu), opis poszczególnych za-
dań, fazy realizacji projektu, przewidywane terminy, wykaz literatury fachowej 
i źródeł. 6. Projekt licencjacki powinien składać się z dwóch części: a. prezentacji 
efektów działań praktycznych lub ich dokumentacji (np. wystawa, przekład, re-
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portaż, dokumentacja fotograficzna), która może mieć także charakter pokazu 
publicznego; b. części opisowo-krytycznej o objętości 8–15 stron (14 400 – 27 000 
znaków bez spacji) – obejmującej charakterystykę podjętych działań i zastoso-
wanej metody badawczej, napisanej językiem poprawnym, z uwzględnieniem 
podstawowej terminologii fachowej, przygotowanej w oparciu o najważniejszą 
literaturę specjalistyczną, uwzględniającej aparat naukowy (przypisy, bibliogra-
fia), opracowanej pod względem edytorskim zgodnie z wymogami określonymi 
dla poszczególnych kierunków studiów. 7. Ocena projektu licencjackiego obej-
muje zarówno efekt działań praktycznych, jak i części opisowej; dokonywana 
jest przez promotora oraz recenzenta. 8. Ocena projektu powinna uwzględniać 
następujące kryteria: nowatorstwo, oryginalność, zgodność osiągniętych efektów 
z zakładanymi celami, zasadność przyjętej metody, spójność działań praktycz-
nych i części opisowej oraz sposób prezentacji projektu.

W opisie tych wytycznych zwraca uwagę nie do końca wypośrodko-
wany nacisk na charakter „naukowy” i „praktyczny” projektu. Zmierza 
on jednak słusznie ku temu drugiemu aspektowi, co jest w treści przepi-
sów zaznaczone i wynika przede wszystkim z możliwych form i sposo-
bów realizacji projektu, implikujących jego treści (katalog biblioteczny, 
wystawa, wywiad, przekład, antologia tekstów itp.), ale wskazuje także 
na umiejętność naukowego opisu realizowanego zadania. 

Być może wspomniany wymóg łagodzi określenie tej umiejętności jako 
„podstawowej”, konotującej minimum kompetencji (np. w zakresie użycia 
odpowiedniej terminologii, wykorzystania bibliografii i zastosowania przy-
pisów, prowadzenia wywodu kojarzonego ze stylem naukowym); trudno 
dyskutować z przepisami prawnymi, ale przyznać należy, że nie jest to 
jednak do końca określone i być może wymaga doprecyzowania, co może 
nastąpić po przeprowadzeniu pierwszych projektów według tych wytycz-
nych na Wydziale Filologicznym UŁ (tj. prac powstających z końcem roku 
2014/2015). Każda dobra praktyka może być udoskonalana. W grę zresztą 
wchodzi pewien etap przejściowy i oswojenie się z ideą projektu licencjac-
kiego nie tylko przez samych studentów (dla nich niekoniecznie musi to 
być jakimś zaskoczeniem, ponieważ zazwyczaj nie mają płaszczyzny po-
równawczej), ale także wykładowców, w szczególności promotorów takich 
prac prowadzonych w ramach seminariów dyplomowych. 

Istotna dla tego zamierzenia jest jednak zwłaszcza realna odpowiedź 
na tworzące się potrzeby Wydziału Filologicznego UŁ w zakresie ofe-
rowanych studiów na dotychczasowych kierunkach i specjalnościach 
uwzględniających wymuszone wymogami czasów treści i metody kształ-
cenia (np. przez łączenie neofilologii z zastosowaniami praktycznymi 
kompetencji językowych i kulturowych, jak na specjalności filologia ro-
syjska ze specjalizacją w biznesie i turystyce) oraz na nowych kierunkach 
i specjalnościach, opieranych na aktualnych oczekiwaniach rynku pracy 
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i panujących trendach (np. dziennikarstwo z językiem obcym, filologia 
włoska ze specjalizacją translatorską, lingwistyka dla biznesu, informacja 
w środowisku cyfrowym, logopedia).

Dla wielu z tych kierunków i specjalności opcja wprowadzająca pro-
jekt jako metodę i wynik pracy dyplomowej jest więcej niż zadowalającą 
odpowiedzią na zapotrzebowania wewnętrzne i zewnętrzne. Perspekty-
wa tego typu rozwiązań jest wręcz rewolucyjna. Na niektórych kierun-
kach i specjalnościach są one wprowadzane niejako z konieczności (np. lo-
gopedia), na innych jako możliwa alternatywa wobec „tradycyjnej” pracy 
licencjackiej, implantowana stopniowo, w miarę odkrywania atutów pro-
jektu dyplomowego (np. na specjalnościach kulturoznawstwa, gdzie pra-
ca metodą projektową nad konkretnymi wytworami kultury artystycznej, 
np. filmem, realizacją sceniczną, dziełem sztuki plastycznej itd. może być 
przyjęta przez studentów jako pole do realizacji twórczego i kreatywnego 
myślenia, którego rezultat może zyskać szerszy odbiór społeczny).

Jak wyżej zaznaczono, projekt licencjacki na Wydziale Filologicznym 
UŁ jako novum metodologiczne w procesie powstawania pracy dyplomo-
wej miał precedens w postaci prac studentów filologii włoskiej z transla-
toryką, którzy w większości przypadków (45 osób) zakończyli w czerwcu 
2014 r. swoje 3-letnie studia I stopnia egzaminem połączonym z prezenta-
cją projektu.

Zastosowanie metody projektowej3 i doprowadzenie w wyniku jej 
aplikacji do powstania projektów licencjackich zakończyło się sukcesem, 
potwierdzanym jakością złożonych i zaprezentowanych materiałów oraz 
wysokimi ocenami otrzymanymi przez dyplomantów od promotorów 
i recenzentów [por. Jelonek, Skrzyńska 2010: 22–25]. Sukces ten przeło-
żył się także na możliwości realnego zastosowania w praktyce (transla-
torskiej, wydawniczej, glottodydaktycznej, specjalistycznej) przygotowa-
nych z dużą pieczołowitością i zaangażowaniem prac, przy jednoczesnej 
satysfakcji samych ich autorów (absolwentów), wyrażonej m.in. w spe-
cjalnych ankietach podsumowujących studia prowadzone ze wsparciem 
Europejskiego Funduszu Socjalnego.

Wśród złożonych projektów przeważały, z uwagi na profil specjalno-
ści, prace polegające na wykonaniu tłumaczenia określonej wypowiedzi 
(literackiej, użytkowej, audiowizualnej, specjalistycznej), ale występowa-
ły także realizacje materiałów o charakterze leksykograficznym, jedno- 
(włoskim) lub, częściej, dwujęzycznym (włosko-polskim i / lub polsko-

3–Wszyscy studenci italianistyki z translatoryką na Wydziale Filologicznym UŁ w cy-
klu 2011–2014 musieli przejść przez kurs metody projektowej, która następnie była wy-
korzystywana w ich kształceniu językowo-kulturowym i profesjonalnym (translatorycz-
nym), będąc w efekcie podstawą pracy nad projektem dyplomowym.
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-włoskim), terminologicznym, informacyjnym (kulturowym, jak choćby 
przewodniki turystyczne), interkulturowym (kompendia prezentujące 
aspekty charakterystyczne dla kultury polskiej w oczach Włochów i na 
odwrót), biznesowym (np. opracowanie struktury działalności szkoły ję-
zyka włoskiego online).

Studenci mieli od początku studiów świadomość, że w wyniku ich 
zaangażowania na seminarium licencjackim trwającym przez cztery se-
mestry, począwszy od II roku, powstaną projekty oceniane w kategoriach 
prac licencjackich, ale z uwzględnieniem wartości dodanej, którą projekt 
licencjacki gwarantował już w fazie preliminarzowej (na poziomie pro-
gramu kształcenia wykazanego w sylabusach przedmiotu tożsamego 
z seminarium licencjackim, nazwanego „Przygotowaniem seminaryjnym 
do pracy licencjackiej”). 

Wstępnie jawiło się to studentom stosunkowo enigmatycznie, trud-
no było teoretycznie objaśnić, dokąd może doprowadzić praca nad tzw. 
projektem. Również dla promotorów i współpracującej z nimi aktywnie 
kadry pozostałych wykładowców była to pod niektórymi względami terra 
incognita i nie lada wyzwanie, dopóki nie rozpoczęto realnych prac we-
dług wskazówek zaprezentowanych studentom. 

Podstawowe wytyczne powstały na etapie opisu programu kształ-
cenia filologii włoskiej ze specjalizacją translatorską I stopnia, przygo-
towanego w roku 2010/2011, jeszcze przed rekrutacją na I rok studiów 
italianistyki z translatoryką i ich rozpoczęciem w październiku 2011 r. 
Wskazówki kierunkowe dotyczące sposobu i treści przygotowania pro-
jektów licencjackich były następnie w ciągu I i II roku udoskonalane, mo-
dyfikowane i uzupełniane, przede wszystkim w gronie promotorów, ale 
nie bez relewantnego dla sprawy udziału studentów, którzy dzielili się 
swoimi spostrzeżeniami na temat realizacji projektów na zajęciach semi-
naryjnych. Ścisłe przestrzeganie wskazówek nie było wręcz zalecane, co 
miało wyzwalać i sankcjonować inne dobre i nieprzewidziane nimi prak-
tyki. Obowiązywało jednak pewne minimum dotyczące zawartości pro-
jektu i obowiązku zaprezentowania na egzaminie licencjackim jego fazy 
finalnej. Większość studentów skorzystała dość skrupulatnie z podpowie-
dzi teoretycznych, zapewniając sobie tym samym realizację postawionych 
wymogów. Było to doceniane, ale zarówno promotorzy, jak i recenzenci 
dopatrywali się elementów nieprzewidzianych w zestawie podpowiedzi 
i zaleceń co do struktury i form pracy nad projektem licencjackim.

Ważnym i podstawowym wymogiem stawianym przed dyplomanta-
mi było odniesienie projektu do meritum kierunku filologia włoska z opcją 
traduktologiczną, szczególnie w zakresie włosko-polskiego i polsko-wło-
skiego przekładu terminologii specjalistycznej (np. z obszaru użytkowe-
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go, artystycznego, w tym literackiego, humanistycznego, ekonomicznego, 
administracyjno-prawnego, nauk ścisłych i medycyny, technologii infor-
matycznych i mediów, instytucji UE i ideologii).

Kierunkowe zalecenia stanowiły, że po spełnieniu warunków okre-
ślonych w punktach 1–4 cytowanej wyżej uchwały Rady Wydziału Filo-
logicznego UŁ, temat pracy licencjackiej tworzonej metodą projektową 
na studiach I stopnia filologii włoskiej ze specjalizacją translatorską mógł 
wchodzić w ramy takich zagadnień ogólnych, jak: teoretyczne i praktycz-
ne zjawiska translatorskie między językiem polskim i włoskim; tłuma-
czenia pisemne polsko-włoskie i włosko-polskie; problematyka języko-
znawcza na poziomie współczesnego języka włoskiego (standardowego 
lub dialektów); problematyka językowo-kulturowa w kontaktach między 
językiem polskim i włoskim (również w odniesieniu do dydaktyki języka 
włoskiego jako obcego); terminologie specjalistyczne; zjawiska leksyko-
graficzne na poziomie języka włoskiego; rzeczywistość kulturowa Włoch 
(literatura, kultura artystyczna i użytkowa, media, komunikacja społecz-
na, gospodarka, instytucje społeczne, administracja, polityka, kontakty 
międzynarodowe, turystyka, geografia, historia Włoch); rzeczywistość 
kulturowa Włoch i Polski w kontekście kontrastywnym.

Tematy zrealizowanych projektów potwierdzają dostosowanie się do 
tych ram – oto ich wybrane przykłady: Przekład i proces przekładu powieści 
Niccolò Ammanitiego „Io e te”4 (oryg. Il processo traduttivo e la traduzione del 
romanzo di Niccolò Ammaniti “Io e te”, aut.: Adam Piotrowski, prom.: JC5), 
Słownik włosko-polski architektury współczesnej i budownictwa ogólnego (oryg. 
Dizionario italiano-polacco dell’architettura e dell’edilizia dell’età moderna, aut.: 
Agata Boszczyk, prom.: AG), Kobieta włoska. Wielcy projektanci (oryg. La 
donna italiana. I grandi stilisti, aut.: Agata Wiśniewska, prom.: JCz), Glosa-
riusz polsko-włoski i włosko-polski z zakresu terminologii filmowej (oryg. Il glos-
sario polacco-italiano ed italiano-polacco del linguaggio cinematografico, aut.: 
Aleksandra Pawelec, prom.: JC), Gry językowe: materiał glottodydaktyczny na 
lekcje języka włoskiego (poziom A1–B1) (oryg. I giochi linguistici: il materiale da 
usare durante le lezioni d’italiano (livello A1–B1), aut.: Aleksandra Sowińska, 
prom.: AG), Przekład i proces tłumaczenia fragmentów „Extensy” Jacka Dukaja 

4–Projekty przygotowywane były obowiązkowo w języku włoskim. Oryginalne 
brzmienie tematu podaję w nawiasie. Tłumaczenie na język polski tytułu projektu koniecz-
ne było na etapie zatwierdzania propozycji tematycznych i z uwagi na przyjęte procedury 
w projekcie „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy 
– oferta kierunków nauk humanistycznych UŁ”.

5–Rozwiązanie skrótów zastosowanych w zestawieniu: oryg. – brzmienie oryginalne 
tematu, aut. – autor/zy, prom. – promotor, JC – dr Joanna Ciesielka, JCz – prof. Jadwiga 
Czerwińska, AG – prof. Artur Gałkowski.
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z polskiego na włoski (oryg. La traduzione e il processo traduttivo dei frammen-
ti di „Extensa” di Jacek Dukaj dal polacco all’italiano, aut.: Alicja Chmurska, 
prom.: AG), Język i tłumaczenia teatralne – wybrane aspekty (oryg. Il linguag-
gio teatrale e la traduzione teatrale – aspetti scelti, aut.: Anna Jarosz, prom.: 
AG), Przekład i proces przekładu fragmentów bloga Vincenza Paliotto: „L’altro 
calcio. Storie di football e politica” (oryg. La traduzione e il processo traduttivo 
dei frammenti del blog di Vincenzo Paliotto: „L’altro calcio. Storie di football e po-
litica”, aut.: Celina Spinek, prom.: AG), Przekład i proces przekładu powieści 
Emilii Kiereś „Kwadrans” (oryg. La traduzione e il processo traduttivo del ro-
manzo di Emilia Kiereś „Un quarto d’ora”, aut.: Dominika Szymańska, prom.: 
JC), Słownik tradycyjnej kuchni polskiej dla Włochów (oryg. Dizionario della 
cucina polacca tradizionale, aut.: Dorota Telega, prom.: AG), Sycylia – kultura, 
podróże, dialekt. Tłumaczenie audiowizualne filmu „Amiche da morire” (oryg. 
La Sicilia – cultura, viaggi, dialetto. La traduzione audiovisiva del film „Amiche 
da morire”, aut.: Ewa Bukowczyk, prom: AG), Tłumaczenie instrukcji obsługi 
strzelby Mossberg (oryg. La traduzione del manuale d’uso del fucile Mossberg, 
aut.: Ewelina Kałużka, prom.: AG), Apelacja we włoskim procesie cywilnym 
na podstawie wybranych przepisów włoskiego kodeksu postępowania cywilnego 
(oryg. L’appello nel processo civile italiano sulla base delle disposizioni seleziona-
te del codice di procedura civile italiano, aut.: Iwona Świderek, prom.: AG), Ję-
zyk wspinaczkowy: glosariusz i tłumaczenie specjalistyczne (oryg. Il linguaggio 
dell’arrampicata: il glossario e la traduzione specializzata, aut.: Jan Lepa, prom.: 
JC), Przekład tomu poezji Piotra Groblińskiego „Inne sprawy dla reportera” z ję-
zyka polskiego na język włoski i analiza wybranych problemów tłumaczeniowych 
(oryg. La traduzione delle poesie di Piotr Grobliński dal libro „Altri casi per il 
cronista dal polacco in italiano”, aut.: Justyna Orlik, prom.: AG), Narzędzia 
brandingu. Słownik włosko-polski (oryg. Strumenti di branding. Dizionario 
italiano-polacco, aut.: Justyna Sujka, prom.: AG), Analiza polskich tłumaczeń 
poezji Michelangelo Buonarrotiego w świetle współczesnej komparatystyki lite-
rackiej (oryg. L’analisi delle traduzioni polacche delle poesie di Michelangelo Bu-
onarroti alla luce della comparatistica letteraria moderna, aut.: Katarzyna Ko-
walik, prom.: JC), Charakterystyka języka piłki nożnej (oryg. Le caratteristiche 
del linguaggio del calcio, aut.: Magdalena Wachulec i Oliwia Dyttus, prom.: 
AG), Słownik podhalańsko-włoski na bazie „Ilustrowanego słownika dla ceprów” 
Renaty Kucharczyk (oryg. Dizionario del gergo di Podhale in italiano sulla base 
dei frammenti di „Ilustrowany słownik dla ceprów” di Renata Kucharczk, aut.: 
Maja Krakała, prom.: AG), „Królowie bawełny” – przewodnik z historią Łodzi 
przemysłowej (oryg. „I re di cotone” – una guida turistica con la storia di Łódź 
industriale, aut.: Martyna Szymczak, prom.: JCz), Glosariusz tematyczny wło-
sko-polski malarstwa i konserwacji (oryg. Glossario tematico italiano-polacco del-
la pittura e della conservazione, aut.: Michał Sowiński, prom.: AG), Bestiariusz 
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stworzeń fantastycznych. Na bazie „Wiedźmina” Andrzeja Sapkowskiego (oryg. 
Il bestiario delle creature fantastiche sulla base di „Wiedźmin” di Andrzej Sap-
kowski, aut.: Milena Lange, prom.: AG), Tłumaczenia przysięgłe. Glosariusz 
terminologii specjalistycznej na przykładzie tłumaczeń dokumentów przysięgłych 
(oryg. Traduzioni giurate. Il glossario della terminologia specialistica su esempio 
delle traduzioni dei documenti legali, aut.: Milena Pachucka, prom.: JC), Pol-
sko-włoski słownik ilustrowany terminologii krawieckiej (oryg. Dizionario po-
lacco-italiano del cucito, aut.: Nina Nowakowska i Dagmara Lewandowska, 
prom.: AG), Słownik włosko-polski architektury współczesnej i budownictwa 
ogólnego (oryg. Dizionario italiano-polacco dell’architettura e dell’edilizia dell’età 
moderna, aut.: Paulina Szymańska, prom.: AG). 

Każdy projekt postrzegany był w ocenie końcowej jako proces, wy-
kazywany skądinąd w treści pracy przewidującej przedstawienie faz jego 
opracowania: przygotowanie metodologiczne, przegląd możliwych pro-
pozycji tematycznych i sposobów ich realizacji, dobór tematu przewod-
niego, zebranie materiałów źródłowych, ustalenie i zapoznanie się z bi-
bliografią przedmiotową, stworzenie konspektu pracy, określenie etapów 
pracy, opis ich wykonania, wskazanie na napotykane trudności, określe-
nie narzędzi, które pomagały w tworzeniu projektów (intelektualnych 
i technicznych), zastosowanie map myśli, studium przypadku itd. [zob. 
np. Buzan 2004; Wójcik 2013]. 

Zespół promotorów uznał, że efekt pracy można przedstawić w po-
staci „portfolio”, które winno dokumentować kolejne jego fazy realiza-
cyjne zgodnie z powyższymi wskazówkami, odnotowane w ustalonym 
porządku również w spisie treści. Fizycznie projekt mógł być kompleto-
wany w teczce, skorowidzu (poszczególne części drukowane, wpinane do 
portfolio w koszulkach foliowych bądź bindowane) i / lub na nośnikach 
elektronicznych (np. na płytach CD, pendrive’ach, na prywatnej stronie 
internetowej, na platformie e-learningowej UŁ).

Dodatkowymi elementami, które nadały projektom charakter indywi-
dualny i bardziej jeszcze pozwalały się identyfikować z nimi ich autorom, 
była – poza standardową stroną tytułową (dane autora, promotora, afilia-
cja, miejsce i rok realizacji, oznaczenia projektowe) – część przedstawiają-
ca sylwetkę autora oraz autoewaluację przygotowanego projektu. 

Zamieszczanie tych dwóch elementów wzbudzało w początkowej fa-
zie pewne zmieszanie wśród studentów nie do końca przekonanych co 
do zasadności takiego zamysłu. W efekcie udało się jednak przekonać ich, 
że podanie podstawowych informacji o sobie (np. dotychczasowa ścieżka 
edukacyjna, zainteresowania, plany na przyszłość, wyjazdy zagranicz-
ne, doświadczenia zawodowe, zdobyte kompetencje, jak również nie-
obowiązkowe dane o charakterze „wrażliwym”, jak wiek, pochodzenie, 
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stan cywilny, sytuacja rodzinna itp.), to z jednej strony rodzaj autorekla-
my w oczach odbiorców projektu (również z kręgów profesjonalnych), 
z drugiej zaś podpowiedź, dlaczego wybrano taki, a nie inny temat (np. 
studentka prawa i italianistyki jako drugiego kierunku przygotowywa-
ła projekt z zakresu tłumaczeń prawnych, czynnie działająca architektka 
opracowała terminologię budownictwa). 

Autoewaluacja uświadomiła dyplomantom wartość autorskich pro-
jektów, ich mocne i słabe strony, możliwości aplikacyjne, perspektywy 
dalszej, ewentualnej pracy nad podjętym tematem, jego ukontekstowienie 
naukowe, poziom własnej satysfakcji z wykonanego zadania. 

Zarówno jeden, jak i drugi zabieg znacząco przyczynił się do określe-
nia wysokiego stopnia odpowiedzialności za przedstawiany owoc blisko 
dwuletniej, samodzielnej pracy.

Przedstawienie własnej sylwetki i ocena pracy przez jej autora były 
następnie jednymi z ważniejszych elementów prezentacji projektu pod-
czas egzaminu końcowego. Wykazywała ona ściśle określony schemat 
według narzuconego planu (na maksimum 25 slajdów w formacie Power-
Point i około 20–30 minut wypowiedzi). Prezentacja miała charakter pu-
bliczny w tym sensie, że odbywała się przed trzyosobową komisją promo-
torsko-recenzencką, ale także zainteresowanymi kolegami z roku.

W większości przypadków dało się odnotować doskonałe przygo-
towanie i duże zaangażowanie w jak najlepszy przebieg prezentacji, bo 
na jej podstawie wystawiana była ocena wchodząca w skład egzamina-
cyjnej oceny końcowej. W zasadzie problemem bywał tu tylko nadmiar 
informacji, które dyplomantka lub dyplomant chcieli przedstawić, prze-
kraczając – jeśli nie zostali powstrzymani – czas będący w dyspozycji 
autora projektu.

Istotnymi elementami prezentacji, poza zakreśleniem kilku danych 
z własnego życiorysu oraz indywidualnej i krytycznej oceny projektu, 
było także wskazanie jego założeń, efektów i przeznaczenia, harmonogra-
mu wykonanych prac, ewentualnego udziału osób drugich i trzecich, form 
konsultacji specjalistycznych, doboru bibliografii i netografii, dostępu do 
materiałów źródłowych, przeprowadzonych korekt merytorycznych i ję-
zykowych, sposobu dokumentacji projektu, ewentualnych aneksów i kil-
ku wniosków ogólnych w podsumowaniu.

Tak sprecyzowana forma wypowiedzi znacznie ułatwiła studentom 
przygotowanie się do egzaminu. Przejrzystość zastosowanej w prezenta-
cji formuły została doceniona przez nich samych i komisję wydającą ocenę 
końcową.

Podsumowując należy przyznać, że wprowadzenie na Wydziale Fi-
lologii UŁ w cyklu studiów licencjackich 2011–2014 na kierunku filologia 
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włoska ze specjalizacją translatorską pracy dyplomowej w formie projektu 
było udanym już nie tylko „eksperymentem”, ale doświadczeniem dydak-
tycznym. Okazało się ono trafnym pomysłem na realizację zadania, które 
w myśl założeń metody projektowej jako takiej aktywizowało wiele aspek-
tów działania w kierunku osiągnięcia założonego celu i wykazania jego 
efektów. Przyjęcie takiej formuły, jako obecnie obowiązującej na Wydziale 
Filologicznym UŁ w alternatywie do „tradycyjnej” i nieschodzącej ze sce-
ny formy dyplomowania przy pracy licencjackiej, otworzyło nowe moż-
liwości satysfakcjonującej i zaspokajającej potrzeby praktyczne płaszczy-
zny związanej z przygotowaniem podstawy uzyskiwanych kwalifikacji. 
Praca dyplomowa w postaci projektu (licencjackiego, w przyszłości może 
także magisterskiego) to innowacyjny sposób na wyrażenie własnego za-
angażowania studentów w wybrane zagadnienie, wraz z możliwością 
jego oryginalnego i użytecznego rozwinięcia, potwierdzającego umiejętne 
skorzystanie z nabytych w trakcie studiów kompetencji i wzmocnienie ich 
potencjału w twórczym zazwyczaj działaniu projektowym. Zastosowanie 
ścieżki referencyjnej odwołującej się do metody projektowej okazuje się 
motywujące przy realizacji zadania, jakim jest przygotowanie podstawy 
dyplomowania w postaci projektu, pozwala łączyć wiedzę i kompetencje 
z różnych obszarów, skłania do refleksji i złożonego, kreatywnego oraz 
w efekcie oryginalnego, a przy tym angażującego działania.
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B.A. thesis in the form of project (taking as an example 
the first level studies at the Faculty of Philology with 

the postgraduate specialization in translation)  
(summary)

The article presents an innovative way of preparing the B.A. thesis in the form of 
project, as an alternative to the traditional licentiate thesis. Such case takes into considera-
tion the situation which regards the studies of the first level, presenting as an example the 
Department of Italian Studies at the University of Łódź, which specializes in translation. 
As a project, we mean numerous forms of activities under the guidance of a promoter; 
the final effect of this work can be manifested by a concrete intellectual product with the 
possibility to be applied in scientific researches as well as in the social and economic envi-
ronment, e.g. the analysis of the case, the program of the definite professional assignment, 
the compendium of knowledge, dictionary, literary or utility translation, Internet page, 
interview, documents portfolio. Moreover, the author outlines the legal frames, which de-
limit the permissibility of the licentiate thesis creation and its deliverance by means of 
a form of project.
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Rafał Siekiera

Realizacja projektu jako forma praktycznego 
zaangażowania studentów

I

Współczesna edukacja w szkołach wyższych staje u progu istotnych 
zmian. Dotychczasowe tradycyjne i pasywne metody nauczania nie speł-
niają oczekiwań zarówno klientów uczelni, a więc studentów, jak i praco-
dawców, którzy poprzez swoje oczekiwania w stosunku do kandydatów 
wyznaczają zakres pożądanych na rynku pracy kompetencji. Stąd coraz 
ważniejszym aspektem działalności uniwersytetów jest ciągłe podnosze-
nie i kontrolowanie jakości kształcenia. Poszukuje się w szczególności me-
tod, które unowocześnią nauczanie i sprostają zapotrzebowaniu studen-
tów pokolenia nowych mediów.

Stan obecny wciąż jednak pozostawia wiele do życzenia. Józef Szo-
piński diagnozuje sytuację w szkołach wyższych następująco:

Dominuje nauczanie formalne, oddalone od życia. Koresponduje z nim ubóstwo 
działań nauczanych. Nie stwarza się wystarczających szans, by uczniowie uczyli 
się pokonywać lęki i bariery wewnętrzne, zdobywali doświadczenia prospołecz-
ne, kierowali się własnym rozwojem, wykazywali się zaufaniem do siebie, zaan-
gażowaniem, niezależnym myśleniem [Szopiński 2013: 34].

System edukacyjny wyraźnie ogranicza zarówno zaangażowanie na-
uczanych w proces kształcenia, jak i ich kreatywność1. Bierne przyjmowanie 
słów wykładowcy nie sprzyja również zapamiętywaniu informacji, a więc 
utrudnia należyte ich wykorzystanie. Znamienne jest wskazanie na oderwa-

1–Por. słowa M. Csikszentmihalyi: „Uniwersytety koncentrują się mocno na swoim 
pierwszym zadaniu, by strzec i przechowywać wiedzę, stąd nie wspierają kreatywności” 
[cyt. za: Szopiński 2013: 34].
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nie nauczania od życia. Nie jest to kwestia jedynie klasycznego rozdźwię-
ku między teorią a praktyką, ale także problem przekazywania nadmiaru 
wiedzy, której absolwenci w większości nie będą mieli okazji wykorzystać. 
W tym przypadku należałoby nawiązywać współpracę z przedsiębiorstwa-
mi w celu uzgodnienia oczekiwań wobec przyszłych pracowników.

Jeśli chodzi natomiast o przyswajanie wiedzy i zaangażowanie studen-
tów w proces jej zdobywania, niezbędne jest zachęcanie nauczycieli aka-
demickich do przyjmowania postawy, którą Monika Kostera i Agnieszka 
Rosiak określają jako typ trenera i charakteryzują następująco:

Za swoje zadanie uważa wyrobienie w studentach zmysłu współpracy, wrażli-
wości na innych, współodpowiedzialności. Prowadzi on zajęcia, wyłącznie wy-
korzystując pracę w grupach. Sam jest główną postacią jedynie na pierwszych 
i ostatnich zajęciach, a tylko podczas pierwszych jest w centrum uwagi. [...] Na 
kolejnych zajęciach jest dostępny jako konsultant. Studenci mają próbować sami 
sobie radzić, pracując nad rozwiązaniem problemu, tak dobranego, by dał się 
rozwiązać jedynie we współpracy grupowej [Kostera, Rosiak 2008: 29].

Jest to model bardzo odległy od tradycyjnego, w którym wykładowca 
zawsze znajduje się na pierwszym planie – wykładając, tłumacząc, zadając 
pytania, przeprowadzając testy czy kolokwia. Zachęcenie do przyjmowa-
nia nowej postawy nie jest łatwe. Należy przede wszystkim wskazywać jej 
zalety. Jedną z nich jest z pewnością większe zainteresowanie studentów 
przedmiotem. Ich zdolność koncentracji utrzymuje się na wyższym po-
ziomie, gdy mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a nie tylko słuchać 
i notować, od czasu do czasu odpowiadając na pytania (które najczęściej 
spotykają się z reakcją w postaci ciszy, co jest zrozumiałe, skoro zazwy-
czaj większość grupy przestaje słuchać już po kilku minutach monologu 
wykładowcy).

Dlatego właśnie przydatnym narzędziem w nauczaniu zarówno 
szkolnym, jak i akademickim są metody aktywizujące odbiorców. Po-
budzają one nie tylko uwagę, ale także kreatywność, odpowiedzialność, 
umiejętność pracy zespołowej. Sprawiają, że studenci chętniej angażują 
się w proces nauczania i w samodoskonalenie, zyskując nową motywację. 
T. M. Amabile [za: Szopiński 2013: 32] wyróżnia dwa rodzaje motywacji:

–– samoistną (immanentną) – dającą satysfakcję z wykonywania danej 
czynności, nakierowaną na sam proces twórczy, nie zaś na efekt;

–– zewnętrzną – presję w postaci oczekiwań otoczenia lub wizji nagro-
dy jako celu, do którego należy dążyć (jest więc nakierowana na efekt).

Jak nietrudno się domyślić, motywacja zewnętrzna obniża poziom 
twórczości, jest więc mniej pożądana niż motywacja immanentna. By 
uniknąć tego zjawiska warto sięgać po metody aktywne, które sprzyja-



133Realizacja projektu jako forma praktycznego zaangażowania studentów

ją powstawaniu motywacji samoistnej – lepiej, gdy studenci biorą udział 
w zajęciach dla siebie samych i dla swojej korzyści w postaci zwiększe-
nia kompetencji, nie zaś dla nagrody, którą może być pozytywna ocena 
(powinna być ona efektem towarzyszącym, a nie celem2).

Aktywizacja studentów wiąże się także z ich poziomem i oczekiwa-
niami, jakie mają wobec zajęć. Jeśli nie stawia się przed nimi odpowied-
nich wyzwań, trudno o ich zainteresowanie przedmiotem. Jest tak tym 
bardziej w tych przypadkach, gdy poszczególne zajęcia dotyczą podob-
nych zagadnień. Studenci odnoszą wówczas (często błędne) wrażenie, że 
wiedzą to wszystko, o czym mówi wykładowca. Przestają więc słuchać. 
Zdaniem Katarzyny Szewczuk

Wydaje się, iż metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy powinny być wy-
korzystywane zdecydowanie częściej przez nauczycieli akademickich organizu-
jących proces nauczania. Należy pamiętać, iż praca w uczelni wyższej charakte-
ryzuje się kontaktami z ludźmi dorosłymi, którzy są zdolni do podejmowania, 
a także formułowania i rozwiązywania różnorodnych problemów. A wiedza 
zdobyta w takiej formie, czyli samodzielnie i przy użyciu wysiłku, jest trwalsza, 
bardziej zrozumiała i przynosi więcej satysfakcji [Szewczuk 2013: 191].

Chodzi więc o to, by dać studentom możliwość samodzielnego eksplo-
rowania przedmiotu zajęć. Przekazywanie wiedzy jako prawd objawionych 
prowadzi często do niezrozumienia treści przez odbiorców, a nierzadko 
ogranicza również zdolność do zapamiętywania. Poza tym powstaje pro-
blem selekcji informacji. Jeśli ćwiczenia czy konwersatoria polegają na 
długich przemowach nauczycieli, studenci najczęściej mają kłopoty z noto-
waniem, ponieważ nie wiedzą, co jest ważne, a co nie. Z ogromu notatek na-
tomiast trudno jest dokonać wyboru, co może zniechęcać do tematu. Widać 
to często na egzaminach, gdy studenci nie są w stanie odpowiedzieć na py-
tania o treści przekazywane w trakcie zajęć lub recytują z pamięci dokład-
nie słowa wykładowcy. Nie można wówczas w żadnym wypadku mówić 
o zrozumieniu poszczególnych zagadnień, to zaś sprawia, że w przyszłości 
absolwenci uczelni nie będą umieli wykorzystać wiedzy w praktyce. Stąd 
też m.in. biorą się trudności w odnalezieniu się na rynku pracy.

Do podobnych wniosków doszły Natalia Białek i Karolina Cyran, we-
dług których

Współczesne uczelnie funkcjonują w otoczeniu, w którym mamy do czynienia 
z prężnym rozwojem komunikacji, informatyzacji oraz postępującą uniwersali-
zacją zasad, wartości i systemów nauczania. Wymusza to na nich ciągłe poszu-
kiwanie nowych i efektywnych norm kształcenia społeczeństwa wiedzy, które 

2–Por. słowa J. Szopińskiego: „Można nawet przypuszczać, że nagroda jako czynnik 
zewnętrzny niszczy motywację wewnętrzną” [2013: 32].
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mają sprostać kreowaniu liderów – tj. osób pewnych siebie, twórczych, kreatyw-
nych, przedsiębiorczych, wykazujących zdolność do innowacyjnego i strategicz-
nego myślenia, potrafiących zarządzać sobą i innymi oraz posiadających umie-
jętność wykorzystywania uzyskanej wiedzy i zdobytego doświadczenia w życiu 
codziennym i zawodowym. [...] Współczesne kształcenie powinno zatem w jak 
najszerszym zakresie korzystać z metod, które stymulują samodzielność i ak-
tywność studentów [Białek, Cyran 2013: 140–141].

Zapotrzebowanie na liderów i ludzi przebojowych, kreatywnych, 
radzących sobie w nieprzewidzianych sytuacjach będzie wymuszało na 
szkołach wyższych zmiany w systemie nauczania. Odejście (nie całkowi-
te, ale wyraźne) od czysto teoretycznych zajęć ku ćwiczeniom praktycz-
nych kompetencji będzie miało na celu sprostanie wymaganiom współ-
czesnego świata poza murami uczelni.

Interesującą nas formą aktywizacji studentów jest metoda projektów. 
Dorota Siemieniecka [2012: 180] wskazuje, że metoda ta sprzyja aktywiza-
cji studentów, jest świadomym działaniem intelektualnym i praktycznym, 
które wzbudza w studentach świadomość celu. Jest przy tym również 
zorientowana na sam proces realizacji zadania (pozwala nie tylko wyko-
rzystać wiedzę teoretyczną z zajęć, ale również zdobyć nowe wiadomo-
ści o zagadnieniu, czyli spełnia warunki postulowanego przez Katarzynę 
Szewczuk modelu samodzielnego dochodzenia do wiedzy). 

Metoda projektów sprzyja rozwojowi poczucia podmiotowości i od-
powiedzialności zarówno za siebie (swoją pracę), jak i za grupę [Siemie-
niecka 2012: 188]. W trakcie realizacji projektu duże znaczenie ma metoda 
dyskusji (również panelowej i wielokrotnej). Nauczyciel za jej pomocą 
może udzielać porad, kontrolować stan prac, konsultować różne roz-
wiązania problemów. Wciela się wtedy w opisywaną przez M. Kosterę 
i A. Rosiak rolę trenera, znajdującego się na dalszym planie. To również 
ważne dla studentów, ponieważ nie mają oni wrażenia asymetrii w rela-
cjach z wykładowcą. 

Dyskusja pozwala także na wymianę myśli między zespołami realizują-
cymi różne projekty, dzięki czemu zwiększa się kreatywność stosowanych 
rozwiązań (dzieje się tak, ponieważ możliwe do zastosowania w dyskusji 
techniki wzajemnego pobudzania intelektualnego sprzyjają myśleniu dy-
wergencyjnemu). Nie należy przy tym ograniczać się do pouczania. Ważne 
jest, by studenci sami definiowali problemy i proponowali możliwe sposo-
by ich usuwania. Rolą nauczyciela jest moderowanie rozmowy.

Metoda projektów jest bardzo cennym narzędziem nie tylko ze wzglę-
du na zaangażowanie studentów w konkretne zajęcia. Istotne jest również 
towarzyszące jej zwiększanie samodzielności. Napotykane przez uczest-
ników problemy, przy odpowiedniej pomocy ze strony nauczyciela, nie 
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zniechęcają do działania, a powodują zwiększenie determinacji (oraz sa-
tysfakcji, jeśli uda się przezwyciężyć wszystkie trudności). 

Dodatkową korzyścią jest zwiększenie aktywności w docieraniu do 
informacji. Jak pisze Siemieniecka, 

badania3 wykazały, że studenci podejmujący naukę wspieraną metodą projek-
tów częściej korzystają z bibliotek i komputerowych serwisów bibliotecznych. 
Studenci ci znacznie częściej poddają selekcji wykorzystywane źródła, więcej 
czasu poświęcają na poszukiwanie informacji. Cechuje ich również wyższy po-
ziom kompetencji informacyjnych [Siemieniecka 2012: 228]. 

Omawiany model nauczania sprzyja więc nie tylko myśleniu, ale tak-
że aktywności poznawczej, rozwojowi umiejętności selekcjonowania in-
formacji i motywuje do rzetelnych poszukiwań wiedzy. 

Tradycyjne metody nauczania zazwyczaj prowadzą do uczenia się na 
pamięć, ponieważ studenci nie dostają zachęty w postaci wyzwań, którym 
mogliby sprostać, i nie zachęcają do myślenia. Tymczasem realizacja pro-
jektu wymaga nie tylko połączenia sił z innymi, ale także przede wszyst-
kim refleksji nad tematem zajęć. Własne zaś przemyślenia na dłużej za-
padają w pamięć i pozwalają na wykorzystanie analogii w podobnych 
sytuacjach w przyszłości.

Oczywiście metoda projektów niesie ze sobą również zagrożenia. Sie-
mieniecka [2012: 241], za Agnieszką Mikiną i Bożeną Zając, wskazuje na 
bariery, które mogą przeszkadzać w poprawnej realizacji projektu:

–– zbyt duże obciążenie studentów pracą;
–– nieumiejętność skoncentrowania się na głównym aspekcie projektu 

(zespoły zajmują się kwestiami mało istotnymi, tracąc czas);
–– brak systematyczności pracy;
–– kłopoty z selekcją i analizą informacji;
–– problemy w pracy zespołowej;
–– konflikty;
–– przeszkody techniczne.

W takich przypadkach niezbędna jest pomoc wykładowcy. Jeśli zada-
nie jest zbyt trudne lub wymaga zbyt dużo czasu, należy zmodyfikować 
cele projektu bądź wydłużyć czas na jego realizację (co ze względu na 
kalendarz akademicki może być trudne). Gdy studenci wyraźnie zbaczają 
z tematu i wikłają się w rozstrzygnięcie spraw mało istotnych, konieczne 
jest przeprowadzenie moderowanej dyskusji. Nauczyciel może zasugero-
wać, co jego zdaniem stanowi meritum projektu i wskazać zadania, które 

3–Chodzi o badania przeprowadzone przez Victora R. Neufelda i Christel A. Wood-
ward [przyp. R. S.].
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powinny zostać wykonane w pierwszej kolejności (to powinno zresztą na-
stąpić już na etapie planowania działań). Systematyczność pracy z kolei 
jest bolączką większości studentów. Zostawianie wszystkiego na później 
stało się niemal zasadą studiowania. W takiej sytuacji wykładowca ma 
jednak wpływ na podopiecznych. Na etapie omawiania zadania powi-
nien wyznaczyć terminy, w jakich poszczególne zespoły będą zdawały 
sprawozdania z postępów prac. Można również zastosować komunikację 
mailową, prosząc o cykliczne informowanie na temat działań podejmowa-
nych przez grupy zadaniowe. 

Stosunkowo najgorzej przedstawia się sytuacja w przypadku proble-
mów technicznych i konfliktów wewnątrz zespołów. Braku możliwości 
wykorzystania odpowiednich środków często nie da się ominąć. Warto, 
by nauczyciel motywował studentów do poszukiwania alternatywnych 
rozwiązań lub czasem wspierał ich w staraniach o pozyskanie niezbędnego 
sprzętu, sal itp. Jeśli zaś chodzi o pracę zespołową, to najlepiej jest pozwolić 
studentom samodzielnie dojść do porozumienia. W każdej grupie zdarzają 
się osoby mniej zaangażowane, które liczą na to, że inni wykonają za nie pra-
cę. W takich przypadkach niezbędny jest klarowny podział zadań (o którym 
wykładowca musi być poinformowany, jeśli nie on wyznacza role) oraz jed-
noznacznie określone wymagania wobec poszczególnych członków zespołu. 
Studenci często naciskają, by stosować jedną ocenę dla całego zespołu, warto 
jednak wynegocjować stopnie indywidualne, by mieć możliwość sprawied-
liwej ewaluacji zaangażowania i wyników uzyskanych przez każdego stu-
denta. Nie można zapominać, że po zakończeniu projektu ci sami studenci, 
którzy chcieli ocen grupowych, mogą mieć żal do wykładowcy, że są oce-
niani identycznie jak osoby, które włożyły w wykonanie zadania minimal-
ny wysiłek. Niezależnie od zastosowanego systemu oceniania warto także 
promować wzajemne motywowanie przez członków zespołów. Ocena jest 
bowiem formą zewnętrznej presji, a jak wspomniano wyżej, tego typu moty-
wacje są dużo mniej korzystne niż samoistne. Ideałem byłoby doprowadze-
nie do zaistnienia w zespołach zjawiska facylitacji społecznej4, które podnosi 
poziom i skuteczność działań grupowych. Jest to także korzystne z uwagi na 
to, że wówczas studenci mają wrażenie, że sami radzą sobie z problemami, 
co zwiększa satysfakcję z pracy i czyni zespół lepiej zgranym5.

4–Chodzi o wzajemne motywowanie do zwiększania wysiłków. Więcej na ten temat 
w: Morreale, Spitzberg, Barge [2007].

5–Trzeba pamiętać, rzecz jasna, że studenci są różni, więc nie zawsze pozostawienie 
ich samym sobie doprowadzi do pożądanych rezultatów. Waśnie w grupie mogą skończyć 
się jej zupełną rozsypką i całkowitym wstrzymaniem prac. Rolą wykładowcy jest wówczas 
podjęcie się mediacji. Nie jest to łatwe, jeśli sprawy zaszły za daleko. Studenci mogą podjąć 
na nowo współpracę, ale czując, że jest to wymuszone przez zewnętrzny nacisk. Dlatego 
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Nie można zapomnieć o jeszcze jednej istotnej kwestii. Właściwie ma 
ona znaczenie fundamentalne. Projekt musi zostać zrealizowany, a nie 
tylko wirtualnie zaplanowany i „opowiedziany” na zajęciach przy tabli-
cy. Praktyczne zadanie powinno być wykonywane w miejscu występo-
wania problemu, a zatem projekt nie może pozostać w sali zajęciowej. 
Będzie to wówczas bowiem tak naprawdę jedynie plan, omówiony, lecz 
niezrealizowany. Jakie są tego konsekwencje? Studenci nie angażują się, 
ponieważ wiedzą, że projekt nie ma realnego znaczenia. Jest tylko pomy-
słem hipotetycznym, a więc nie trzeba się zbytnio wysilać. W zależności 
od przedmiotu możliwości przeprowadzenia zajęć taką metodą są różne. 
W niektórych przypadkach można ograniczyć się do samej uczelni, w in-
nych niezbędna jest współpraca z przedsiębiorcami, którzy mogą zlecać 
wykonanie pewnych realnych projektów studentom. Dobrą praktyką jest 
wówczas współudział pracowników przedsiębiorstwa w ocenie wyników 
pracy poszczególnych zespołów.

Samo wykonanie zaproponowanego przez wykładowcę zadania 
można podzielić na etapy. Według D. Siemienieckiej [2012: 262–263] kolej-
ne fazy kształtują się następująco:

ETAP 1 – ustanowienie celu i tematyki projektu;
ETAP 2 – utworzenie zespołów zadaniowych i przydzielenie im kon-

kretnych tematów projektów;
ETAP 3 – omówienie projektów i oczekiwań wobec zespołów, przed-

stawienie podstaw teoretycznych, niezbędnych do wykonania zadania, 
określenie sposobów oceniania;

ETAP 4 – rozpatrywanie szerokiego zakresu problemów wiążących 
się z realizacją projektu, poszukiwanie najlepszych form realizacji;

ETAP 5 – przeprowadzenie projektów, wspierane przez konsultacje 
z wykładowcą;

ETAP 6 – Sprawozdanie z wykonania projektów, ewaluacja wyników, 
ocena zespołów i poszczególnych studentów.

W rzeczywistości przeprowadzenie zajęć nie musi odbywać się we-
dług takiego właśnie schematu. Zależy to w dużej od mierze od charakte-
rystyki stawianego przed studentami zadania. Im prostsze projekty, tym 
mniej wymagają planowania i konsultowania. Z pewnością jednak w każ-
dym przypadku muszą zostać wykorzystane elementy takie, jak określe-
nie celu projektu, wskazanie kryteriów oceny czy przedstawienie przez 
studentów sprawozdania i sama ocena.

istotny jest dobór członków zespołu. Czasem warto pozwolić, by studenci sami wybrali 
sobie grupy – znają siebie nawzajem i wiedzą, z kim chcą współpracować (wadą takiego 
rozwiązania jest to, że stosunkowo często zostają pojedyncze osoby bez zespołu, które 
kończą razem z konieczności lub są włączane na siłę do innych grup).
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II

Naszym praktycznym przykładem zastosowania metody projektów 
w dydaktyce na uczelni wyższej będą zajęcia z przedmiotu „organiza-
cja eventu i pracy z mediami”, przypadające na piąty semestr studiów 
na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” (dla specjaliza-
cji PR, reklama i promocja firmy). W ramach zajęć specjalizacyjnych wy-
korzystałem metodę projektów przede wszystkim jako formę zaliczenia. 
Zadaniem studentów było wymyślenie, zaplanowanie i przeprowadzenie 
wydarzeń promocyjnych dla czterech kół naukowych działających przy 
Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Filologicz-
nego UŁ. Oczywiście przewodniczący kół wyrazili uprzednio chęć wzię-
cia udziału w przedsięwzięciu i zostali poinstruowani odnośnie do moich 
oczekiwań wobec współpracy ze studentami.

Założenie podstawowe polegało na ustaleniu, że koła naukowe wy-
stępują w roli klientów, natomiast studenci wykonujący zadanie – w roli 
pracowników agencji eventowej. Klienci musieli więc zastanowić się nad 
własnymi oczekiwaniami i wyobrażeniami o promocji swojej działalno-
ści. Podstawowym celem projektów było spełnienie wymagań klientów. 
Zatem można uznać, że pierwszym etapem zadania, którego realizacja 
leżała po stronie wykładowcy, było „zdobycie klientów”.

Etap drugi następował już na zajęciach. Było nim zaprezentowanie 
studentom formy zaliczenia. Mieściły się w tym zarówno opis zadania, 
jego założeń i celu, sposobu oceniania, jak i krótkie przedstawienie po-
szczególnych kół naukowych. Jako osoby, z którymi należy się kontakto-
wać, wskazałem przewodniczących kół. Na zajęciach zaprezentowałem 
również propozycję rozplanowania projektu. Celem tego zabiegu było 
uświadomienie studentom, że właściwa realizacja zadania wymaga nie-
ustannej kontroli i zarządzania poszczególnymi składnikami projektu. 
Chodziło o to, by zapobiec wykształceniu typowego dla takich zajęć po-
dejścia, polegającego na odkładaniu wszystkiego na później i podejmo-
waniu działań w sposób nieuporządkowany, co najczęściej prowadzi do 
chaosu i kompletnego fiaska projektu. W tym celu przygotowałem listę 
czynności, jakie należy wykonać. Przedstawiała się ona następująco:

1)–Spotkanie z klientem, analiza briefu dotyczącego firmy (w tym 
przypadku koła naukowego). Miało to pozwolić studentom poznać klien-
ta, jego działalność, osiągnięcia, charakter zespołu, jaki tworzy dane koło 
oraz oczekiwania wobec organizowanego wydarzenia. Dzięki temu stu-
denci mogliby przejść do kolejnej czynności.

2)–Dyskusja wewnątrz zespołu zadaniowego, prowadząca do zapro-
ponowania kilku możliwych do zrealizowania eventów. W tym momen-
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cie ważne jest właśnie wykorzystanie narzędzia dyskusji i wiążących się 
z nią technik wspierających zarówno myślenie dywergencyjne, jak i kon-
wergencyjne. Wykładowca występuje w roli moderatora i jednocześnie 
doradcy, który pomaga ocenić propozycje pod względem możliwości ich 
realizacji oraz, oczywiście, spełnienia oczekiwań klienta.

3)–Zaprezentowanie dwóch-trzech propozycji przedstawicielom kół 
naukowych i omówienie założeń każdej z nich. Klient, za radą zespołu za-
daniowego, podejmuje decyzję, które wydarzenie zostanie wcielone w ży-
cie. Oczywiście dopuszczalne było modyfikowanie propozycji lub nawet 
odrzucenie przez koło wszystkich pomysłów, co skutkowałoby powro-
tem do etapu generowania nowych.

4)–Po decyzji klienta zespół typowałby potencjalnych uczestników 
eventu (członków kół, gości specjalnych, osoby, które należałoby zaprosić 
imiennie).

5)–Ułożenie wstępnego scenariusza. Jest to konieczne, zanim podej-
mie się konkretne zadania, ponieważ dokładny przebieg wydarzenia 
musi zostać zaakceptowany przez klienta.

6)–Wybór miejsca i czasu przeprowadzenia eventu. Przedstawie-
nie propozycji lokalizacji i terminu klientowi. Jeśli w wydarzeniu mają 
uczestniczyć goście specjalni (np. dziennikarze, znani sportowcy), termin 
oczywiście musi być uprzednio z nimi uzgodniony.

7)–Rezerwacja lokalu (jeśli jest to wymagane w danym miejscu).
8)–Opracowanie i wdrożenie form promocji wydarzenia.
9)–Przygotowanie i zaprezentowanie klientowi ostatecznego scena-

riusza wydarzenia.
10)–Przeprowadzenie eventu i kontrola jego przebiegu.
11)–Przygotowanie raportu z wykonania projektu.
Podkreślenia wymaga fakt, że była to jedynie propozycja uporząd-

kowania poszczególnych czynności, a nie zestaw nakazów, których na-
leży ściśle przestrzegać. Ostatecznie poszczególne zespoły wykorzystały 
te wskazówki, choć zmodyfikowały je na własne potrzeby. Najważniej-
szym efektem było uświadomienie sobie przez studentów, że zarządzanie 
projektem wymaga planu działania (sam pomysł na wydarzenie nie wy-
starczy), którego następnie należy przestrzegać. Każdy z wymienionych 
powyżej punktów został omówiony na zajęciach. Studenci mieli okazję 
zgłaszać własne uwagi i propozycje, dzięki czemu lepiej zrozumieli istotę 
samego planowania, jak i sens poszczególnych działań z listy. Dla wykła-
dowcy również było to korzystne, ponieważ słuchając pomysłów grupy 
mógł wyrobić sobie wyobrażenie o tym, w jakim kierunku pójdą prace.

Ostatnim ważnym składnikiem tej fazy zajęć było przedstawienie wy-
mogu raportowania. Studenci byli zobowiązani do składania sprawozdań 
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z przebiegu prac w wyznaczonych przeze mnie terminach. Jak już wy-
jaśniałem, zabieg taki miał dodatkowo motywować do systematycznych 
działań i zapobiegać przekładaniu wykonywania zadań na później. 

W trzecim etapie realizacji zajęć odbył się podział na zespoły zada-
niowe i przydzielenie kół naukowych poszczególnym grupom. Oczy-
wiście w warunkach pozauczelnianych klienci sami wybierają, do jakiej 
agencji się zgłoszą, jednak w naszym przypadku należało od tego odstą-
pić, ponieważ przewodniczący kół nie mieli możliwości zapoznania się 
z doświadczeniem i umiejętnościami konkretnych zespołów (nie były to 
przecież prawdziwe agencje). Podział na grupy pozostawiłem studentom 
(w części pierwszej artykułu wyjaśniłem, jaką przynosi to korzyść). Jak 
się okazało, dobór przebiegł sprawnie i bez komplikacji. Osoby, które po-
czątkowo pozostały bez grup, szybko zostały dołączone do istniejących 
zespołów (z inicjatywy samych studentów). Uczestnicy zajęć sami rów-
nież podzielili się zadaniami wewnątrz zespołów. Ze względu na liczeb-
ność grup zajęciowych i liczbę kół powstało osiem zespołów. Każde koło 
zostało przydzielone do dwóch zespołów (na zasadzie losowania), więc 
przeprowadzono dla nich po dwa wydarzenia promocyjne.

Etapem czwartym była realizacja projektu. Studenci samodzielnie 
zdobyli dane kontaktowe wskazanych przedstawicieli kół naukowych 
(oczywiście mogłem im je po prostu podać, jednak z uwagi na specyfikę 
kierunku studiów postanowiłem sprawdzić umiejętność docierania do 
kluczowych informacji). Nawiązanie kontaktu z klientami i umówienie 
spotkań, na których zespoły miały dowiedzieć się jak najwięcej o przydzie-
lonych im kołach naukowych, nie sprawiło większych trudności (można 
było spodziewać się konfliktu terminów, jednak wszystkim zespołom uda-
ło się uniknąć komplikacji). Dzięki zdecydowanym działaniom grupy mo-
gły szybko przejść do dyskusji, których efektem były propozycje eventów.

Równolegle do prac zespołowych na zajęciach omawialiśmy jeszcze za-
gadnienia teoretyczne. Ponieważ tematyka była znana studentom z innych, 
spokrewnionych przedmiotów, postawiłem na krótkie powtarzanie najważ-
niejszych informacji i przechodziliśmy do rozwiązywania sytuacji proble-
mowych. W ten sposób mogliśmy wykorzystać również metodę projektów 
hipotetycznych (przedstawiałem zarys sytuacji, wręczałem drukowane ma-
teriały zawierające szczegółowe dane, a studenci na tej podstawie decydo-
wali w grupkach, jakie działania należy podjąć w konkretnych sytuacjach). 
Takie zajęcia miały na celu przygotowanie członków wszystkich zespołów 
na różne możliwości rozwoju zdarzeń w trakcie realizacji projektów.

Ponieważ zależało mi na kontrolowaniu przebiegu prac, w wyzna-
czonych terminach studenci raportowali swoje działania. Na jednych 
z pierwszych zajęć omówione zostały niezbędne elementy każdego rapor-
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tu, a uczestnicy mogli przyjrzeć się przykładowym raportom (w formie 
multimedialnych prezentacji) przygotowywanym przez profesjonalistów. 
Dyskutowaliśmy o możliwościach zmian i udoskonaleniu poszczegól-
nych prezentacji. Obowiązkiem każdego zespołu było przygotowanie ra-
portów zawierających omówione na zajęciach elementy oraz odpowied-
nio opracowanych graficznie. Miało to sprawiać wrażenie uczestnictwa 
w realizacji prawdziwego zamówienia na event. Oczywiście nie wszyst-
ko udało się tak, jak zaplanowałem. Niektóre zespoły chciały przekładać 
terminy raportowania, inne przychodziły nieprzygotowane lub po prostu 
nie miały nic do powiedzenia. Ważne jest, by w takiej sytuacji mobilizo-
wać studentów i uzmysławiać im, że przydzielone im zadanie ma realne 
znaczenie. Jeśli zaplanowany event się nie odbędzie, konsekwencją nie bę-
dzie jedynie brak zaliczenia przedmiotu. Fiasko wpłynie bowiem również 
na klienta, czyli koło naukowe, które swoją nazwą firmuje wydarzenie.

Dużym ograniczeniem podczas prac nad pomysłami był brak środków 
finansowych. Dotyczyło to głównie promocji, która musiała ograniczyć się 
do tworzenia wydarzeń na Facebooku, wywieszania drukowanych ogło-
szeń i mailingu za pośrednictwem sekretariatu katedry (choć nie wszystkie 
zespoły uwzględniły taką formę dotarcia do potencjalnych uczestników 
wydarzeń). Bariery w możliwych do wykorzystania środkach promocji za-
owocowały niższą niż oczekiwana frekwencją na eventach.

Jak się okazało, studenci nie mieli natomiast kłopotów z wytypowa-
niem odpowiednich miejsc do zorganizowania wydarzeń. Tylko kilka even-
tów odbyło się w salach wykładowych. Większość udało się przeprowadzić 
w lokalach o pasującym do tematyki klimacie i odpowiednich warunkach. 
Ustalenie terminów i ich dotrzymanie nie stanowiło problemu. Był to waż-
ny element projektu, ponieważ wymagał od studentów świadomego wy-
boru odpowiedniego miejsca oraz kontaktu z właścicielami. Umiejętności 
takie są bardzo przydatne w zawodzie, dlatego istotne jest, by wykładowca 
w takich przypadkach nie ingerował w działania studentów. 

Podobnie rzecz się przedstawiała z zaproszeniem gości specjalnych. 
Ze względu na specyfikę kół naukowych oczywistymi gośćmi byli dzien-
nikarze, a więc osoby bardzo zajęte. Istniało więc ryzyko, że nie znajdą 
czasu lub w ostatniej chwili zrezygnują. Bardzo cennym doświadczeniem 
dla studentów był przypadek, gdy jeden z gości na niecałe dwa tygodnie 
przed eventem oznajmił, że jednak nie przyjedzie. W ten sposób zespół 
organizujący event „miał okazję” znaleźć się w sytuacji kryzysowej. Rolą 
wykładowcy w tej sytuacji jest doradztwo oraz dopilnowanie, by zespół 
nie wpadł w panikę i nie poddał się6.

6–W omawianym przypadku zespół szybko się „pozbierał”, ustalił z kołem plan dzia-
łania i zaprosił innego gościa.
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Dla lepszego zgrania zespołów można zastosować dodatkowe mini- 
projekty w tych samych składach. Studenci przyzwyczajają się wówczas 
do pracy ze sobą nawzajem. Poza tym inny projekt rodzi zupełnie od-
mienne problemy, których przezwyciężenie jest korzystne dla grupy, 
scala ją. W przypadku prowadzonych przeze mnie zajęć takim zadaniem 
było przeprowadzenie badania wśród studentów dziennikarstwa. Zespo-
ły musiały samodzielnie wyznaczyć problem badawczy, pytania, próbę 
badawczą oraz przygotować kwestionariusze (i oczywiście przeprowa-
dzić samo badanie). Projekt kończyły raporty z badań wraz z sugestiami 
wykorzystania zdobytej wiedzy7.

Na koniec czwartego etapu zaplanowane przez zespoły eventy zosta-
ły przeprowadzone i ocenione przez członków kół naukowych pod ką-
tem ich wcześniejszych oczekiwań. Jak się okazało, wszyscy klienci byli 
bardzo zadowoleni. Nie zgłaszali zastrzeżeń również do współpracy z ze-
społami, która stanowiła ważny element systemu oceniania (ciągła komu-
nikacja z klientem jest niezbędna, by uniknąć nieporozumień i korygować 
na bieżąco przebieg prac).

Etapem piątym była ocena każdej grupy. Omówiono oczekiwania kół 
i ich reakcje na eventy, przebieg samych wydarzeń, błędy, jakie zostały 
popełnione. Studenci mogli oczywiście wyrażać również swoje opinie, 
między innymi o współpracy z przydzielonymi im kołami (w praktyce 
zdarza się, że klient prosi o przygotowanie eventu, jednak nie jest skłonny 
do współdziałania).

III

Metoda projektów jest w dydaktyce bardzo przydatnym narzędziem. 
Pozwala na zaangażowanie osób uczonych i rozwijanie ich samodziel-
ności. Uczy samodyscypliny, współpracy grupowej (w tym również roz-
wiązywania pojawiających się konfliktów), przewidywania konsekwen-
cji własnych działań. Jest to metoda rozwijająca motywację samoistną, 
nastawiona na sam proces wykonywania zadania, nie zaś na jego efekt. 
Takie zajęcia sprzyjają wykształceniu w uczniach i studentach postawy 
poszukującej, dążącej do samodoskonalenia. Praktyczne umiejętności 
zdobyte w trakcie realizacji projektu można przetransferować na sytuacje 
pozaszkolne. Dzięki temu absolwenci uczelni wyższych lepiej radzą sobie 

7–Poleciłem jedynie, aby ankiety miały związek ze studentami, dotyczyły ich upodo-
bań lub problemów, jakie napotykają. Zespoły badawcze wyciągały wnioski i formułowa-
ły zalecenia (np. dotyczące propagowania zmian w stylu życia studentów).
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na rynku pracy. Spełniają bowiem ważne wymagania pracodawców, do-
tyczące samodzielności, umiejętności organizacji pracy własnej, kreatyw-
ności, odporności na stres i elastyczności myślenia.

Istotne jest, by projekt został faktycznie przeprowadzony. Tylko 
wówczas studenci mogą na własnym doświadczeniu przekonać się, ja-
kie problemy napotyka się w danym zawodzie oraz jak je samodzielnie 
przezwyciężać. Nie pozwala na to żadna wiedza książkowa, choć i ta jest 
potrzebna jako podstawa do wypracowania określonych umiejętności.
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Implementation of the project as a form of practical 
involvement of students 

(summary)

The aim of the article is to demonstrate the benefits of using projects method in school, 
with special focus on teaching college students. The discussed method is specifically useful 
in terms of incenting students’ commitment to the classes. It generates spontaneous motiva-
tion, which provides the will to become more effective and independent. Students teached 
with the projects method tend to be more creative, responsible and active in searching for 
information. The author used as a practical example a project, that was implemented in 
classes titled Organization of the event and working with the media. The students were 
divided into eight groups and had to devise, plan and arrange events for specific academic 
circles. Then they were evaluated with regard to their teamwork ability, commitment to 
the project, organizational skills and satisfaction of the client, that is academic circles.
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Wpływ kultury organizacyjnej  
na kształtowanie postaw  
i poziom zaangażowania studentów

Wprowadzenie

Problematyka dotycząca zaangażowania jest wielowymiarowym 
zagadnieniem badawczym wymagającym kompleksowego spojrzenia 
na całokształt procesów i zjawisk, jakie odnoszą się do motywów za-
chowań, warunków środowiska pracy oraz zasad funkcjonowania lu-
dzi w organizacji. W artykule mają zostać przedstawione rozważania 
identyfikujące uwarunkowania kulturowe, a także pozostałe czynniki, 
które oddziałują na stopień zaangażowania studentów i przyjmowa-
ne przez nich postawy. Dla wyjaśnienia złożoności omawianego te-
matu konieczne jest w pierwszej kolejności przybliżenie charaktery-
stycznych cech kultury akademickiej, a następnie wyjaśnienie szeregu 
istotnych okoliczności oraz realiów organizacyjnych, które wpływają 
na poziom zaangażowania pracowników. Takie podejście jest uzasad-
nione faktem, że problemu odnoszącego się do zaangażowania studen-
tów nie można analizować z pominięciem związku z postawami przyj-
mowanymi przez nauczycieli akademickich. W konsekwencji w pracy 
koncentruję się na analizie wzajemnych relacji, powiązań i zależności 
pomiędzy następującymi zagadnieniami: wartości kulturowe – zaanga-
żowanie pracowników – zaangażowanie studentów. Zaprezentowane 
rozważania nie zawężają się do przeglądu literatury, lecz uzupełnione 
są spostrzeżeniami i wnioskami sformułowanymi na bazie wnikliwej 
obserwacji rzeczywistości organizacyjnej, mając na uwadze potrzebę 
dążenia do poznania prawdy na temat badanych zjawisk i analizowa-
nych procesów. 
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Kultura organizacyjna uniwersytetu – podstawowe 
założenia i wartości w teorii a praktyka

Kultura organizacyjna jest postrzegana jako „system założeń, warto-
ści i norm społecznych, będących stymulatorami tych zachowań człon-
ków organizacji, które są istotne z punktu widzenia realizacji formalnie 
przyjętych celów” [Sikorski 1999: 234]. Akcentuje się, że swoim zakresem 
obejmuje ona wzór podzielanych podstawowych założeń, będących re-
zultatem rozwiązywania problemów zewnętrznej adaptacji i wewnętrz-
nej integracji, które wpajane są nowym członkom organizacji jako spo-
sób myślenia i postrzegania określonych zjawisk [Sikorski 2002: 3]. Piotr 
Sztompka kulturę rozumie w szerokim ujęciu, jako 

zbiór podzielanych w danej zbiorowości i akceptowanych przez jej członków 
idei (przekonań, poglądów, opinii) oraz, co szczególnie ważne, reguł postę-
powania – wartości wskazujących godne cele, norm dyktujących godne spo-
soby osiągania celów oraz wzorców osobowych, pokazujących kim warto być 
[Sztompka 2014b: 7]. 

Kulturę akademicką określają zatem ramy ideowe i normatywne wy-
znaczające pole aktywności społeczności uniwersyteckiej, a także wzorce za-
chowań, jakie charakteryzują tę społeczność. Owe założenia i wartości kul-
turowe znajdują swoje poczytne miejsce w misji Uniwersytetu Łódzkiego: 

Jako wspólnota uczonych, studentów, absolwentów oraz pracowników, oparta 
na dialogu, Uniwersytet Łódzki nawiązuje w swej działalności do dziedzictwa 
wielonarodowej i wielokulturowej Łodzi. Czując się duchowym spadkobiercą 
tej tradycji jest miejscem, którego tożsamość budowana jest w oparciu o zasady 
humanizmu i demokracji. W poszukiwaniu i krzewieniu prawdy Uniwersytet 
Łódzki jest otwarty na świat w całym jego bogactwie i złożoności. Podstawo-
wą zasadą funkcjonowania uczelni jest jedność nauki, dydaktyki i wychowania 
w imię służby dobru i sprawiedliwości oraz przywiązania do uniwersalnych 
wartości etycznych i europejskich tradycji akademickich1. 

Mirosława Marody podkreśla, że zasada dotycząca jedności badań 
i kształcenia jest zgodna z poglądami Humboldta, że podstawowy cel na-
uki – jakim jest odkrywanie prawdy – osiągnąć można tylko poprzez pro-
wadzenie badań naukowych. „Kształcenie studentów powinno się doko-
nywać w działaniu, a co za tym idzie, obejmować nie tylko przekazywanie 
im wiedzy, ale i sposób jej weryfikacji” [Marody 2014: 27]. Zdaniem au-
torki równie ważna jest rola wychowawcza i moralna odpowiedzialność  

1–Misja UŁ, http://www.uni.lodz.pl/ouni/misja [dostęp: 30.09.2014].
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naukowców za społeczeństwo. Pracę nauczycieli akademickich utożsamia 
ze „służbą społeczną, która wymaga od człowieka uniwersytetu łączenia 
kultury intelektualnej z kulturą moralną” [Marody 2014: 27–28]. Zgadza-
jąc się w pełni z tymi opiniami uważam, że takie założenia kulturowe 
UŁ jak wspólnota oparta na dialogu, budowanie tożsamości opartej na 
zasadach humanizmu i demokracji, poszukiwanie i krzewienie prawdy, 
a także przywiązanie do wartości etycznych, zasługują na uznanie i po-
wszechne propagowanie, a przede wszystkim muszą być bezwzględnie 
przestrzegane w codziennej rzeczywistości organizacyjnej. 

Są one tożsame z tymi wartościami, które są głoszone w trakcie ofi-
cjalnych spotkań i konferencji naukowych. Podkreśla się, że fundamental-
ne wartości dla kultury akademickiej to apoteoza rozumu, racjonalności, 
dobrze uzasadnionej prawdy, odpowiedzialności za słowo oraz wolności 
poszukiwań badawczych. Za najważniejsze imperatywy moralne uznaje 
się: zaufanie, prawdomówność, lojalność, solidarność, wzajemność, bez-
interesowność, godność i honor. P. Sztompka zaznacza, że w praktyce nie 
zawsze te wartości zajmują dominującą pozycję, o czym może świadczyć 
hasło przewodnie kongresu Idea uniwersytetu – reaktywacja, sugerujące ko-
nieczność odrodzenia tych wartości i norm, które uległy w ostatnich la-
tach daleko posuniętej erozji pod wpływem inwazji na uczelnie kultury 
korporacji przemysłowej. Dla określenia występujących różnic posłużono 
się metaforami, że „w miejsce apoteozy rozumu pojawia się przedsiębior-
stwo przerobu studentów, a zamiast świątyni wiedzy – administracyjny 
biurowiec” [Sztompka 2014a: 19]. 

Ewa Chmielecka wyraża podobne opinie twierdząc, że tradycyjny 
etos uniwersytecki uległ w ostatnich latach wyraźnemu osłabieniu zarów-
no w Polsce, jak i na świecie. Podaje przy tym następującą argumentację: 

zanika myślenie wedle wartości i uznanie nadrzędności wartości instrumental-
nych, tj. interesów, nad autotelicznymi: poznawczymi i moralnymi. Towarzyszy 
temu brak troski o dobro wspólne i poczucia odpowiedzialności za własną pracę 
oraz przyzwolenie na łamanie norm etycznych [Chmielecka 2008: 25]. 

Wartości akademickie bardzo często akcentowane są w różnych ko-
deksach etycznych, np. z dokumentu opracowanego na Uniwersytecie Ja-
giellońskim można dowiedzieć się, że

kanon uniwersytecki opiera się na 11 filarach zatytułowanych kolejno: prawda, 
odpowiedzialność, życzliwość, sprawiedliwość, rzetelność, tolerancja, lojalność, 
samodzielność, uczciwość, godność oraz wolność nauki – wolność uczonych. 

Słuszne jest rozumowanie, że etos akademicki należy postrzegać 
jako „zbiór nie tyle spisanych, co rzeczywiście uznawanych wartości”  
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[Dąbrowski 2006]. Na tle poczynionych uwag rodzi się zatem pytanie: ja-
kie reguły i zasady postępowania charakteryzują kulturę organizacyjną 
środowiska naukowego?

Zdzisław Chmal przedstawia biegunowo odległą ideę założeń i pod-
stawowych wartości będących spoiwem kultury akademickiej, którą po-
równuje do patologii rodem z systemu feudalnego. Uważa, że młodzi 
naukowcy wychowywani są w karnym posłuchu, są „wyrobieni w ser-
wilizmie” ograniczającym im swobodę myślenia, a lojalność rozumieją 
jako służalczość. Prawo do rozwoju zawodowego ma wyłącznie okre-
ślona grupa z góry „namaszczonych”. Naczelnym motywem karier jest 
chęć osiągnięcia samodzielnej pozycji naukowej, która oznacza, że dana 
osoba jest na uczelni „nie do ruszenia”. Młode kadry już jako samodzielni 
pracownicy nauki upodabniają się do swoich starszych kolegów – mają 
wówczas prawo i „chcą się wymądrzać”, często innych mając za nic. 
Dodatkowo są szczególnie wyczuleni na nagrody, mnogość pełnionych 
funkcji i splendory [Chmal 2013: 15–17]. Porównując przywołane opinie, 
można by sądzić, że wcześniej omawiane wartości kulturowe pozostają 
jedynie w sferze głoszonych szczytnych haseł i sloganów, a w rzeczywi-
stości wspólnota akademicka jest bardzo podzielona. Szanując autono-
mię rozumowania i prawa cytowanych autorów do wyrażania własnych 
przemyśleń oraz sądów wartościujących nie podejmuję się oceny, które 
z prezentowanych stwierdzeń są bliższe rzeczywistości. Prawdą jest na-
tomiast, że punkt widzenia jest zawsze silnie zależny od tego, jakie miej-
sce w danej organizacji zajmuje wypowiadający się obserwator, tj. z jakiej 
perspektywy postrzega określone zjawiska i procesy. Nie powinno jednak 
budzić najmniejszej wątpliwości zdanie, że w cytowanych opiniach bra-
kuje rzeczy najważniejszej, a mianowicie identyfikacji źródeł i mechani-
zmów wpływających na przyjmowane postawy oraz wzorce zachowań, 
popartej merytoryczną argumentacją, która nie daje się podważyć. 

Po pierwsze należy zauważyć, że jedną z podstawowych cech kul-
tury akademickiej jest hierarchiczna struktura tworząca wyraźny podział 
środowiska nauczycieli akademickich na dwie odrębne grupy: pracow-
ników samodzielnych oraz pozostałych. Wyróżniającym kryterium tego 
porządkowania społeczności nauczycielskiej z prawnego punktu widze-
nia jest posiadanie stopnia / tytułu naukowego będącego desygnatem tzw. 
dojrzałości i samodzielności. Jest on nie tylko wyrazem zdobytej wiedzy, 
umiejętności, doświadczenia i kompetencji, będąc zwieńczeniem osią-
gnięć naukowo-badawczych, lecz przede wszystkim przyznaje danym 
osobom szereg licznych uprawnień oraz przywilejów, których nie mają 
inni członkowie wspólnoty akademickiej. W konsekwencji mamy do czy-
nienia między innymi z zasadą odmiennego (zróżnicowanego) traktowa-
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nia w zatrudnieniu, która jest zgodna z obowiązującym prawem, gdyż 
wynika wprost z zapisów ustawowych. 

Po drugie, analizując istotę kultury akademickiej należy uwzględniać 
również takie aspekty, jak: nie teoretyczne, lecz rzeczywiste przesłanki 
dające możliwość podjęcia pracy na uczelni, uwarunkowania i determi-
nanty rzutujące na szanse rozwoju naukowego, udziału w projektach na-
ukowo-badawczych, publikowania referatów w uznanych czasopismach 
naukowych, uczestniczenia w konferencjach, wyjazdów na zagraniczne 
staże, współpracy z innymi naukowcami [Walczak 2013b], a także zasa-
dy wynagradzania, wymiar pensum, liczbę prowadzonych przedmiotów, 
liczbę realizowanych godzin zajęć dydaktycznych oraz wieloetatowość 
[Walczak 2011]. Funkcjonowanie w tym środowisku charakteryzuje jed-
nostronna, niezwykle silna i trwała zależność od arbitralnych decyzji, na-
stawienia i przychylności (okazywanego wsparcia bądź blokad) ze strony 
osób mających wyższe stopnie naukowe. Są to niezwykle ważne zagadnie-
nia, które mają fundamentalne znaczenie dla prawidłowego zrozumienia 
motywów zachowań jednostek ludzkich, a przede wszystkim wartości, 
którymi się kierują one w swoim postępowaniu. Pomijanie tych elemen-
tów jest nieuprawnione, gdyż przedstawia istotę oddziaływania założeń 
kulturowych na zachowania organizacyjne [Walczak 2012a] w niepełny 
i wyraźnie zniekształcony sposób. 

Zaangażowanie pracowników – istota i uwarunkowania 

Zaangażowanie jest zagadnieniem, które pozostaje w ścisłym związ-
ku z procesami efektywnego i skutecznego zarządzania kapitałem ludz-
kim [Juchnowicz 2010: 34–36]. Ogólnie rzecz ujmując można powiedzieć, 
że zaangażowanie utożsamia się z pozytywnym nastawieniem pracow-
ników do organizacji, w której funkcjonują. Jest ono postrzegane jako 
interaktywna relacja pomiędzy pracownikami a organizacją, wyrażająca 
się obustronną akceptacją i zrozumieniem wzajemnych potrzeb, a także 
oczekiwań. Podkreśla się, że zaangażowanie w efekcie doprowadza do 
wyzwolenia w pracownikach pewnej energii, co przekłada się na realiza-
cję powierzonych zadań na poziomie wykraczającym ponad wymagane 
minimum. Zaangażowanie objawia się autentycznym, a nie tylko udawa-
nym, zadowoleniem z pracy, poczuciem odpowiedzialności, chęcią roz-
woju zawodowego, identyfikowaniem się z celami organizacji, itp. Bardzo 
cenna refleksja zawiera się w zdaniu, że dla takich zachowań konieczne 
jest stworzenie pracownikom odpowiednich warunków, dzięki czemu 
ludzie znajdują osobiste znaczenie i motywację dla swojej pracy, otrzy-
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mując przy tym pozytywne interpersonalne wsparcie ze strony kierow-
nictwa organizacji [Mrówka 2010: 410–416]. Anna Stasiuk słusznie zauwa-
ża, że relacje międzyludzkie w organizacji oparte są przede wszystkim 
na współpracy przełożonych i podwładnych. Są one w głównej mierze 
uwarunkowane kulturowo i mają związek z atmosferą panującą w danej 
organizacji, wzorcami zachowań oraz zasad postępowania, które powin-
ny się cechować otwartością, wzajemnym szacunkiem, a także zaufaniem. 
Należy zgodzić się z opinią, że klimat panujący wśród osób współtworzą-
cych organizację jest wypadkową ich indywidualnych i subiektywnych 
odczuć, które mają wpływ zarówno na wydajność pracy, jak i na zaanga-
żowanie w wykonywane zadania [Stasiuk 2012: 76]. Dariusz Turek dodat-
kowo zwraca uwagę na niezwykle istotny element stwierdzając, że jedną 
z bardzo ważnych determinant zaangażowania w pracę stanowi subiek-
tywne poczucie pracowników, że w swoim środowisku zawodowym są 
traktowani sprawiedliwie. Według autora to poczucie „sprawiedliwości 
organizacyjnej” ma szeroki kontekst znaczeniowy i odnosi się do praktyk 
rekrutacyjnych, reguł wynagradzania, sposobów motywowania, ocenia-
nia, szans rozwoju zawodowego, ścieżek kariery i awansów [Turek 2014: 
97–111].

Agnieszka Wojtczuk-Turek uważa, że zaangażowanie można trak-
tować jako wyraz pozytywnego wartościowania pracodawcy i wykony-
wanej pracy, co może mieć swoje podłoże w różnych czynnikach i ob-
szarach funkcjonowania organizacji. W literaturze przedmiotu najczęściej 
upowszechnia się model zaproponowany przez Meyera i Allena [Marzec 
2014: 44], który wyróżnia trzy wymiary (komponenty) zaangażowania: 

•–zaangażowanie afektywne – emocjonalne przywiązanie do pra-
cy w danej organizacji jako efekt pozytywnych doświadczeń, będących 
udziałem danej osoby,

•–zaangażowanie normatywne – traktowane jako poczucie zobowią-
zania, powinności do pozostawania w organizacji, wynikające np. z funk-
cjonowania reguły wzajemności,

•–zaangażowanie kontynuacyjne – chęć utrzymania się w pracy, wy-
nikająca z szacowania kosztów ekonomicznych i społecznych, związa-
nych z odejściem z organizacji. 

Warto w tym miejscu dodać, że proces emocjonalnego przywiązania 
do pracy wynika nie tylko z akceptacji wartości, które są cenione w danej 
organizacji, lecz także jest uwarunkowany względami psychologicznymi, 
które dotyczą zaspokajania ważnych z punktu widzenia jednostki potrzeb 
[Wojtczuk-Turek 2010: 22–23]. Jest to słuszna uwaga, zaangażowanie bez 
wątpienia pozostaje bowiem pod wpływem oddziaływania wielu różnych 
elementów. W popularyzowanych teoriach podkreśla się, że podstawo-
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wymi czynnikami determinującymi poziom zaangażowania pracowni-
ków są:

–– zachowania przywódcze wyższej kadry zarządzającej,
–– relacje z bezpośrednim kierownikiem,
–– interesująca praca i związane z nią wyzwania,
–– perspektywy rozwoju,
–– udział w podejmowaniu decyzji,
–– samodzielność działania,
–– zespołowa kultura korporacyjna,
–– dobra komunikacja wewnętrzna,
–– odpowiednie warunki pracy,
–– wspierające systemy i struktury.

Anna Stasiuk, powołując się na wyniki badań przeprowadzonych 
przez Institute for Employment Studies, zaznacza, że do podstawowych 
czynników, jakie zwiększają zaangażowanie pracowników, zalicza się 
uczestnictwo i poczucie bycia docenianym [Stasiuk 2012: 76]. Nie po-
winno się jednak sądzić, że inne okoliczności i elementy są mniej waż-
ne bądź nie mają istotnego znaczenia. Rzeczywistość organizacyjna jest 
o wiele bardziej skomplikowana niż teorie naukowe, które nie zawsze 
w dostateczny sposób przedstawiają i wyjaśniają wieloaspektowość uwa-
runkowań rzutujących na wzorce zachowań. Co więcej, nie powinno się 
formułować uogólnionych wniosków w odniesieniu do przyjmowanych 
przez ludzi postaw bez uwzględnienia szerokiego spektrum zagadnień 
dotyczących specyfiki funkcjonowania i charakteru (profilu, obszaru) 
działalności danej organizacji. Pomijanie tych ważnych elementów jest 
nieuprawnione, ponieważ środowisko każdej organizacji jest odmienne. 
A zatem można ewentualnie podejmować próby rozpoznania najczęściej 
spotykanych wzorców w odniesieniu do zachowań jednostek ludzkich, 
jakie są charakterystyczne dla określonej grupy organizacji zaliczanych 
do tej samej kategorii, np. administracja samorządowa, szkolnictwo wyż-
sze, spółki z udziałem Skarbu Państwa, policja, prokuratura, wymiar spra-
wiedliwości. Warto jednak pamiętać, że także w ramach danej kategorii 
będą występować różnice między zachowaniami członków poszczegól-
nych instytucji. Wobec powyższego zasadne wydaje się zidentyfikowanie 
najważniejszych elementów, a także uwarunkowań mających wpływ na 
poziom zaangażowania, bez formułowania uniwersalnych reguł i zasad 
odnośnie do ich ważności w kontekście siły oddziaływania na przyjmo-
wane przez ludzi wzorce zachowań. Ponadto trzeba też dostrzec oraz 
właściwie zrozumieć określone zjawiska występujące w praktyce, choćby 
takie, że przejawianie pozytywnego nastawienia, wewnętrznej motywacji 
do uczenia się i chęci dalszego rozwoju wcale nie oznacza, iż takie osoby 
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mają możliwość wykorzystania swoich kompetencji i zaangażowania się 
w określone przedsięwzięcia realizowane przez organizację. To wyłącznie 
arbitralne decyzje osób trzecich przesądzają o tym, kto zostaje przyjęty 
do pracy, kto ma prawo do rozwoju zawodowego, pełnienia określonych 
funkcji, zajmowania stanowisk, a kto będzie „skutecznie blokowany”. 
Taka jest rzeczywistość organizacyjna, a myślenie w kategoriach zakłada-
jących, że wszystko zależy od posiadanej wiedzy, zdolności, potencjału, 
nastawienia i zaangażowania jest po prostu naiwne, wręcz trywialne. 

Mając na względzie poczynione rozważania podjęto próbę zaprezen-
towania autorskiego modelu, który w systemowym ujęciu przedstawia 
wybrane czynniki i uwarunkowania wywierające wpływ na poziom za-
angażowania pracowników. Kompleksowe podejście do rozpatrywanego 
problemu wymaga zaakcentowania, że wskazane poszczególne elementy 
nie stanowią wyizolowanych zmiennych, lecz są ściśle ze sobą powiąza-
ne i współzależne. Dodatkowo warto podkreślić, że wymienione czynniki 
odnoszą się zarówno do aspektów finansowych, organizacyjno-prawnych 
i środowiskowych warunków pracy, więzi międzyludzkich, jak i kwestii 
związanych z wyrażanymi odczuciami w zakresie zaspokajania indywi-
dualnych potrzeb i oczekiwań ludzi względem organizacji. Te elemen-
ty muszą być jednakże postrzegane również poprzez pryzmat założeń 
kulturowych i wartości, jakie obowiązują – są na co dzień przestrzegane 
w danej organizacji. 

Zaprezentowane na rysunku 1 wybrane czynniki, które oddziałują na 
stopień zaangażowania pracowników w praktyce, zależne są także od in-
nych uwarunkowań, takich jak wcześniejsze doświadczenia zawodowe, 
posiadane kwalifikacje, umiejętności, zdolności, staż pracy w danej organi-
zacji, łączenie stanowisk (funkcji), posiadanie koneksji i znajomości, dzię-
ki którym możliwe stało się zajmowanie danego stanowiska, itp. Wyma-
ga ponadto zaakcentowania fakt, że elementy wpływające na motywacje 
mają związek z systemem wyznawanych wartości oraz szeregiem odczuć 
i emocji, jakie są pochodną analizy porównawczej obejmującej warunki 
pracy i płacy, możliwości rozwoju, ścieżki kariery oraz korzyści osiąga-
ne przez inne osoby zatrudnione w tej samej organizacji. Oznacza to, że 
np. zadowolenie pracownika z wykonywanej pracy, identyfikowanie się 
z celami organizacji czy skłonność do dzielenia się wiedzą, muszą być 
analizowane w szerszym kontekście o charakterze przyczynowo-skutko-
wym. Dla jednych głównym celem pracy jest zarabianie pieniędzy, liczy 
się robienie kariery za wszelką ceną, a dla innych wykonywane zajęcie 
jest pasją, efektem zainteresowań i formą samorealizacji. Dlatego też za-
angażowanie pracowników trzeba rozpatrywać w szerokiej perspekty-
wie, pamiętając przy tym, że nie dla wszystkich osób te same czynniki
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będą miały porównywalne znaczenie. Można jednak sformułować pewną 
uniwersalną refleksję, że wynagrodzenie jest jednym z kluczowych czyn-
ników, który będzie oddziaływał na pozostałe elementy. Trzeba bowiem 
pamiętać, że zaspokojenie potrzeb bytowych, przynajmniej na minimal-
nym poziomie zapewniającym normalną egzystencję, jest podstawowym 
czynnikiem, który ma zasadniczy związek z poczuciem bezpieczeństwa, 
a także bycia docenianym. Wynagrodzenie jest postrzegane jako wyznacz-
nik wartości wykonywanej pracy, a stanowisko zajmowane w strukturze 
organizacyjnej jest elementem tożsamości, odzwierciedleniem osiągnięć 
zawodowych i zdobytej pozycji.

Powszechną akceptacje zyskuje pogląd, że zaufanie będące funda-
mentem budowania relacji międzyludzkich i spoiwem pracy zespołowej 
stanowi jeden z ważniejszych filarów zaangażowania. Zasadniczy pro-
blem dotyczy jednak tego, na jakich wartościach bazuje owo zaufanie 
i osiągnięciu jakich celów (interesów) ma służyć [Walczak 2012b]. Należy 
zgodzić się z opinią, że wartości są istotnym czynnikiem wzmacniającym 
zaangażowanie, jednakże tylko wtedy, gdy nie pozostają one w sferze 
deklaratywnej, lecz są powszechnie uznawane, realizowane i przestrze-
gane przez wszystkich członków organizacji, począwszy od naczelnego 
kierownictwa [Stankiewicz, Moczulska 2013: 333]. Bardzo trafne spo-
strzeżenia zawierają się również w zdaniu, że poczucie frustracji (będącej 
przeciwieństwem zaangażowania) wynika z faktu, że pracownikom na 
czymś zależy, a uwarunkowania organizacyjne, kulturowe oraz środowi-
sko pracy uniemożliwiają im wykorzystanie posiadanego potencjału wie-
dzy, umiejętności i energii [Agnew, Royal 2012: 9]. Nie ulega wątpliwości, 
że główną przyczyną wywołującą silne rozgoryczenie jest uzasadnione 
poczucie krzywdy, niesprawiedliwego traktowania, a ponadto dostrzega-
nie obłudy i zakłamania, jakie prezentuje kierownictwo danej organizacji, 
dbające przede wszystkim o realizację swoich partykularnych interesów 
kosztem pozostałych członków organizacji. Takie sytuacje niestety wystę-
pują – w większym bądź mniejszym natężeniu – w wielu współczesnych 
organizacjach, niezależnie od tego, do jakiej kategorii są one zaliczane.

Podsumowując te rozważania można powiedzieć, że zaangażowanie 
pracowników jest wypadkową dwóch zasadniczych wymiarów myślenia 
i odczuwania – emocjonalnego, który definiuje się jako stopień, w jakim 
pracownicy odczuwają dumę, radość i inspirację z racji przynależności do 
organizacji oraz racjonalnego, będącego wyrazem poczucia, że wykonywa-
na przez nich praca zapewnia im finansowe, rozwojowe lub zawodowe ko-
rzyści, które leżą w ich interesie [McGee, Rennie 2012: 13]. Spotyka się tak-
że opinie, że wyzwalanie zaangażowania może być rozpatrywane poprzez 
pryzmat „koncepcji kontraktu psychologicznego” łączącego pracownika 
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z organizacją [Rogozińska-Pawełczyk 2014: 27–38], co wydaje się rozu-
mowaniem w pewnym stopniu uproszczonym. Warto bowiem pamiętać, 
że nie można pomijać innych okoliczności oraz istotnych uwarunkowań 
m.in. ekonomicznych i formalno-prawnych, które również mają ważne 
znaczenie, ponieważ znacząco determinują poczucie sensu i wartości po-
dejmowanych przez pracownika działań na rzecz organizacji. Na zaanga-
żowanie wywiera wpływ satysfakcja zawodowa pracowników, która jest 
postrzegana jako kreator kapitału ludzkiego [Juchnowicz 2014]. W takim 
kontekście zaangażowanie można rozumieć jako zadowolenie z zajmo-
wanego stanowiska, warunków pracy, otrzymywanego wynagrodzenia, 
a także możliwości samorealizacji zawodowej, co przekłada się na pozy-
tywne nastawienie do pracodawcy, przejawiające się chęcią podejmowania 
zwiększonego wysiłku na rzecz realizowanych przez organizacje zadań 
(osiąganych celów). Budowanie zaangażowania pracowników wymaga 
wzajemnego zaufania w relacjach pomiędzy przełożonymi a podwładny-
mi, które muszą opierać się na respektowaniu takich wartości, jak uczci-
wość, praworządność, sprawiedliwość, partnerstwo, okazywanie szacun-
ku zamiast lekceważenia. Te refleksje nie budzą najmniejszych zastrzeżeń 
zarówno w teorii, jak i w praktyce zarządzania. Nie można bowiem mówić 
o budowaniu zaangażowania pracowników, jeśli wyżej wymienione war-
tości nie będą przestrzegane w codziennej rzeczywistości organizacyjnej. 

Uwarunkowania kulturowe wpływające  
na poziom zaangażowania studentów 

Inspiracją do dalszych rozważań są kwestie problemowe zasygnalizo-
wane przez P. Sztompkę, który postrzega kulturę współczesnego uniwer-
sytetu w kontekście zderzania się odmiennych założeń i wartości. Autor 
stawia kilka ważnych pytań, będących punktem wyjścia przeprowadze-
nia analizy kultury organizacyjnej pod kątem wpływu, jaki wywiera na 
normy i wzorce zachowań w środowisku naukowym. Jedne z nich doty-
czą rozumienia istoty uczestnictwa we wspólnocie akademickiej poprzez 
pryzmat różnych założeń: uczeni czy pracownicy najemni?; studenci czy 
klienci? Drugim ważnym aspektem jest charakter więzi (relacji) integru-
jących społeczność uniwersytecką: czy są to więzi społeczne oparte na 
wartościach etyczno-moralnych, czy też interesy? [Sztompka 2014a: 9]. 
Z punktu widzenia celu opracowania zasadne będzie w szczególności 
skoncentrowanie się na zagadnieniach dotyczących postaw przyjmowa-
nych przez wykładowców i studentów. 
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Przedstawione rozważania i wnioski na temat zaangażowania są 
pochodną wnikliwej obserwacji zachowań studentów, uzupełnionej po-
glądami i opiniami, które uzyskano dzięki odpowiedziom na konkretne 
pytania w trakcie bezpośrednich rozmów (pogłębionych wywiadów). 
Podstawowym przesłaniem, jakim się kierowano, było dążenie do po-
znania prawdy na temat badanego zjawiska, aby umożliwić wierne 
odwzorowanie opisywanej rzeczywistości organizacyjnej i prawidło-
we wyjaśnienie rozpatrywanych zagadnień problemowych. Zdaniem 
Barbary Tuchańskiej prawda może być postrzegana jako wartość prze-
jawiająca się w trzech zasadniczych płaszczyznach, to znaczy w życiu 
codziennym, nauce i w sztuce [Tuchańska 2012]. Powyższa konstatacja, 
pozostając w zgodzie z poglądami, że prawda powinna być nadrzędną 
wartością respektowaną przez wszystkich członków społeczności aka-
demickiej, stanowi argument wzmacniający rangę i zasadność podjętych 
analiz. 

Dla osiągnięcia nakreślonego celu przyjęto holistyczne, systemowe 
podejście do badanego fragmentu rzeczywistości organizacyjnej, dzięki 
czemu uwzględnione zostały wzajemne powiązania oraz istotne współ-
zależności występujące pomiędzy wyodrębnionymi elementami, które 
łącznie oddziałują na poziom zaangażowania studentów. Ma to istotne 
znaczenie dla podkreślenia złożoności opisywanej problematyki, a także 
stwarza szansę lepszego poznania przyczyn występowania określonych 
zjawisk na uczelni. Syntezę najważniejszych przemyśleń i wniosków 
przedstawiono w przejrzystej formie na rysunku 2. 

Omawiając przedstawiony schemat warto w pierwszej kolejności pod-
kreślić, że na poziom zaangażowania studentów z jednej strony wpływa 
szereg czynników i uwarunkowań ściśle związanych z założeniami kultu-
rowymi, postawą wykładowców oraz wymaganiami władz danej jednost-
ki organizacyjnej. Drugim ważnym elementem są przesłanki, jakie prze-
sądziły o wyborze danego kierunku studiów, a także uczelni. W praktyce 
okazuje się, że te motywy decyzyjne mogą mieć bardzo różne podłoże, co 
sprawia, że nie zawsze będą dawały się wyjaśnić w prosty i jasny sposób. 
Co więcej, będą się one różnić w odniesieniu do poszczególnych kierun-
ków studiów, jak również uczelni. Ta różnorodność motywów nie wynika 
tylko z odmiennych zainteresowań studentów lub oceny perspektyw za-
wodowych po ukończeniu danego kierunku studiów. Ma ona także zwią-
zek z posiadaną wiedzą, umiejętnościami, zdolnościami oraz planami na 
przyszłość. Podejmowane decyzje dotyczące wyboru studiów w wielu 
przypadkach są również zależne od takich elementów, jak sytuacja ma-
terialna i rodzinna czy miejsce zamieszkania. Oznacza to, że studenci 
wybierający studia stacjonarne bądź niestacjonarne oprócz przesłanek, 
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Założenia kulturowe, wzorce zachowań, normy i wartości 
przestrzegane w danej jednostce organizacyjnej

Zaangażowanie wykładowców
prowadzących zajęcia dydaktyczne

Wymagania stawiane przez innych nauczycieli 
akademickich i władze danego wydziału

Atrakcyjność danego 
kierunku studiów

Liczba studentów 
na danym roku

Perspektywy zawodowe 
po ukończeniu studiów

Zainteresowania, plany
zawodowe studentów

Poziom motywacji 
do uczenia się

Posiadana wiedza, 
umiejętności, zdolności 

Wiek, doświadczenia zawodowe, miejsce pracy i zajmowane 
stanowisko (w przypadku studiów niestacjonarnych)

Poziom zaangażowania studentów

Przesłanki, jakie legły u podstaw wyboru danego kierunku studiów i uczelni

Rysunek 2. Czynniki rzutujące na poziom zaangażowania studentów

Źródło: opracowanie własne

które stricte odnoszą się do atrakcyjności (popularności) danego kierunku 
studiów, uwzględniają także zupełnie inne przyczyny i powody swoich 
decyzji. Coraz częściej zdarzają się sytuacje, że jednym z głównych argu-
mentów przemawiającym za studiowaniem jest po prostu chęć zdobycia 
dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, gdyż taka jest aktual-
nie tendencja i wymagania współczesnego rynku pracy. Dla pracujących 
osób podwyższenie kwalifikacji najczęściej jest postrzegane w kategorii 
umocnienia się na zajmowanym stanowisku. Wykształcenie wyższe staje 
się obecnie nie tyle modą, co koniecznym warunkiem, aby można było 
ubiegać się o miejsce pracy w wielu firmach, administracji publicznej itp. 
Głównym przesłaniem i celem studiowania dla niektórych osób nie bę-
dzie więc uczenie się, zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności, lecz 
przede wszystkim chęć zdobycia papierowego dokumentu. Innymi sło-
wy, oczekiwania i potrzeby pewnej grupy studentów w większym stop-
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niu będą wyrażały się poprzez przyjmowanie postawy charakteryzującej 
się dążeniem do tego, aby jak najmniejszym wysiłkiem i kosztem zdobyć 
upragniony dyplom. 

Drugą kwestią zobrazowaną na rysunku 2, która wymaga dokładne-
go wyjaśnienia oraz szerszego komentarza (uzasadnienia), jest rozdziele-
nie dwóch czynników: 

•–zaangażowania wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne,
•–wymagań stawianych przez innych nauczycieli akademickich 

i władze danego wydziału. 
Podstawowym argumentem przemawiającym na rzecz prezentowa-

nego stanowiska są opinie uzyskane od studentów, którzy sami zgodnie 
przyznają, że porównywanie sposobu prowadzenia zajęć przez innych 
pracowników, a przede wszystkim stawianych im wymagań i form, w ja-
kich odbywa się zaliczenie danego przedmiotu, jest dla nich ważnym ele-
mentem rzutującym na przyjmowane postawy oraz wzorce zachowań. 
Okazuje się, że nauczyciele akademiccy stosują różne metody weryfikacji 
i oceniania postępów w nauce, co jest wynikiem odmiennych wymagań, 
standardów. Dla studentów punktem odniesienia są w głównej mierze 
wzorce postępowania prezentowane przez osoby funkcyjne, zajmujące 
stanowiska kierownicze, a także przez nauczycieli posiadających wyż-
sze stopnie naukowe i tytuł profesora. Zdaniem Jerzego Apanowicza 
wykładowcy swoim zachowaniem w istotny sposób przyczyniają się do 
kształtowania postaw studentów. Autor jednocześnie uważa, że „proces 
dydaktyczno-wychowawczy nie osiągnie pożądanych efektów, jeśli nie 
zostanie dobrze zorganizowany i wsparty osobistym przykładem i auto-
rytetem nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników uczel-
ni” [Apanowicz 1998: 14–15]. Z przytoczonych stwierdzeń jednoznacznie 
wynika, że praca ze studentami ma dwa zasadnicze wymiary: realizacji 
zadań o charakterze dydaktycznym i wychowawczym, które winny być 
prowadzone równolegle. Druga refleksja odnosi się do zaakcentowane-
go wsparcia ze strony pozostałych pracowników uczelni, co w świetle 
wcześniejszych rozważań stanowi kolejny argument wzmacniający słusz-
ność prezentowanego na rysunku 2 podejścia. Warto dodać, że studenci 
świadomie podejmują z wykładowcami negocjacje zmierzające do obni-
żenia poziomu wymagań bądź mające na celu wymuszenie odstąpienia 
od przeprowadzania zaliczeń w przypadku przedmiotów kończących się 
egzaminem. Jest to przećwiczona metodyka polegająca na odwoływaniu 
się do sposobów uzyskiwania zaliczeń u innych osób, obliczona na spraw-
dzenie, czy uda się coś „ugrać” dzięki tym pertraktacjom. 

Innym zagadnieniem jest sprawa odmiennych oczekiwań w zakre-
sie poziomu merytorycznego przygotowywanych przez studentów prac 
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dyplomowych. Pojawiającym się problemem są zdarzenia dotyczące na-
ruszania praw autorskich oraz kopiowania z Internetu obszernych frag-
mentów innych opracowań. Wydaje się, że prawidłowym rozwiązaniem 
jest wypracowanie w danej jednostce organizacyjnej wspólnie ustalonych 
i akceptowanych standardów, odnoszących się do ogólnych wymagań, 
jakim muszą odpowiadać te prace. Zestawienie tych formalnych wymo-
gów powinno być publicznie dostępne dla wszystkich studentów tak, aby 
mogli się z nimi zapoznać. W konsekwencji studenci widzieliby, że na 
danym wydziale stosowane są ujednolicone i tożsame kryteria odnośnie 
do jakości przygotowywanych prac. Pozwoliłoby to uniknąć pewnych 
niejasności i zbędnych komentarzy, a zarazem byłoby odzwierciedleniem 
równego traktowania studentów przez wszystkich wykładowców. 

Kolejnym istotnym tematem jest poziom motywacji studentów do 
uczenia się, na który w pewnej mierze ma oczywiście wpływ zaangażo-
wanie dydaktyków, niemniej równie ważne są także pozostałe uwarun-
kowania. Są one bardzo złożone i pozostają w ścisłym związku z innymi 
elementami, jak chociażby liczbą studentów na danym roku. Chodzi tutaj 
przede wszystkim o taką sytuację, gdy „liczebność roku” jest niższa od 
limitu określonego w ramach procedur rekrutacyjnych, o czym studenci 
doskonale wiedzą po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi na 
stronie internetowej. Można dodać, że studenci w rozmowach potwier-
dzają, iż mają coraz większą świadomość reguł, jakie wiążą się z zagad-
nieniem konkurowania na rynku usług edukacyjnych, jak również mecha-
nizmów charakterystycznych dla współczesnego rynku pracy. 

Interesujące są spostrzeżenia, wnioski dotyczące relacji pomiędzy 
wiekiem studentów, trybem studiów a motywacją do nauki. Prowadzone 
obserwacje (dla analizowanego kierunku) wykazały bowiem, że najbar-
dziej zmotywowaną grupę studentów stanowią osoby w wieku powyżej 
35 lat, studiujące w trybie zaocznym, posiadające bogate doświadcze-
nia zawodowe. Niepodważalnym tego dowodem jest fakt, że to właśnie 
w owej grupie wiekowej notuje się najwięcej osób uzyskujących stypen-
dia za dobre wyniki w nauce. Nie oznacza to jednak, że wszystkie osoby 
na studiach niestacjonarnych mają podobne podejście. Istnieje bowiem 
pewna grupa studentów odbywających zajęcia w trybie zaocznym, któ-
rzy uważają, że nie muszą się nawet pojawiać na zajęciach, a dopełnie-
nie formalności związanych z uregulowaniem opłat czesnego i wydanie 
im karty egzaminacyjnej uznają za przesłankę uzasadniającą dokonanie 
stosownych wpisów przez wykładowców. Studenci zdają sobie sprawę 
z dominującej pozycji w tym systemie i komfortowej sytuacji, w jakiej się 
znajdują, gdyż to dzięki nim nauczyciele akademiccy mają zapewnione 
na uczelni miejsca pracy i źródło dodatkowych dochodów. Ich koledzy 
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ze studiów dziennych (w przypadku których koszty edukacji pokrywają 
podatnicy) zaczynają rozumować podobnie, zwłaszcza gdy ich liczba na 
danym roku jest niższa od określonego minimalnego progu. Te wzajemne 
zależności i relacje są ważne dla zrozumienia wartości i powiązań, które 
odgrywają istotną rolę w środowisku uczelni. 

Na poziom motywacji studentów w dużym stopniu mają wpływ oczy-
wiście wzorce zachowań i oczekiwania stawiane przez wykładowców, 
stosowane metody dydaktyczne ukierunkowane na aktywizację w pro-
cesach zdobywania wiedzy, uczenie samodzielności, rozwijanie umiejęt-
ności pracy zespołowej, itd. Występują jednak także inne czynniki, m.in. 
zainteresowania i plany zawodowe studentów, atrakcyjność danego kie-
runku, perspektywy zdobycia pracy w zawodzie, a przede wszystkim po-
siadane predyspozycje i zdolności, które są niezależne od stopnia zaanga-
żowania nauczycieli akademickich. Oznacza to, że zagadnienie motywacji 
studentów do uczenia się trzeba rozumieć oraz interpretować w szerokim 
kontekście oddziaływania wielu różnych elementów, które nie ogranicza-
ją się wyłącznie do działań inicjowanych przez wykładowców. 

Podczas analizy wpływu kulturowych aspektów na poziom zaanga-
żowania studentów wnikliwa obserwacja rzeczywistości skłania do zwró-
cenia uwagi m.in. na takie elementy, jak:

•–znaczenie przyjmowanych przez nauczycieli akademickich wzor-
ców zachowań względem roszczeniowych postaw studentów i nieuczci-
wych praktyk, 

•–charakter więzi będących spoiwem kształtowania wzajemnych re-
lacji pomiędzy wykładowcami a studentami – oddziaływanie wielowy-
miarowych uwarunkowań funkcjonowania danego wydziału uczelni na 
rozumienie istoty zaspokajania potrzeb studentów (klientów), 

•–znaczenie wartości akademickich postrzeganych w kontekście in-
terpretacji zagadnienia dotyczącego dbania o dobro (wizerunek, wiary-
godność, prestiż) uczelni oraz spełniania oczekiwań studentów,

•–odnoszenie się do problemu absencji studentów na zajęciach, 
w których uczestnictwo jest obowiązkowe,

•–realizowanie ćwiczeń i wykładów z danego przedmiotu przez te 
same osoby,

•–prowadzenie kilkunastu przedmiotów (wykładów i ćwiczeń) przez 
jednego nauczyciela.

Odmienne podejście do roszczeniowych postaw i nieuczciwych za-
chowań studentów stanowi jedną z najbardziej drażliwych kwestii w te-
macie kulturowych wzorców zachowań w środowisku naukowym. Nie 
ulega wątpliwości, że wielu studentów myśli wyłącznie w kategorii par-
tykularnych interesów, a więc starają się dążyć do maksymalizacji uży-
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teczności, co sprowadza się do prostej zasady: osiągnięcie największych 
korzyści przy minimalnym nakładzie (wysiłku). O ile należy zgodzić się 
z opinią, że studenci mogą być postrzegani jako grupa kluczowych klien-
tów uniwersytetu, o tyle takie podejście wywołuje wiele kontrowersji do-
tyczących rozumienia działań na rzecz dobra uczelni. Przyjmując filozofię 
myślenia, że współczesne organizacje muszą adaptować się do zmienia-
jących się warunków otoczenia, a także dostosowywać się do potrzeb 
i oczekiwań swoich klientów, należy też dostrzegać rysujący się poważ-
ny dylemat. Niektóre osoby mogą interpretować tę zasadę przyjmując, że 
uczelnia ma umożliwiać (a nawet gwarantować) zdobywanie wiedzy oraz 
umiejętności na najwyższym poziomie, aby studenci kończący studia byli 
lepiej przygotowani do realiów współczesnego rynku. Taka argumenta-
cja oczywiście jest popularyzowana w oficjalnych dokumentach, różnych 
folderach reklamowych, kampaniach promocyjnych, itd. Przy innym po-
dejściu do nakreślonego problemu zakłada się, że czasami trzeba odstą-
pić od myślenia uwzględniającego poszanowanie dla etosu i głoszonych 
tzw. wartości akademickich w myśl dbania głównie o realizację interesów 
ekonomicznych. Sztompka podkreśla, że coraz częściej występuje tzw. 
myślenie według zasad biznesowych, a o zwiększoną liczebność stu-
dentów zabiega się technikami marketingowymi. W konsekwencji takie 
podejście może prowadzić do sytuacji, w której nauczyciele (pracownicy 
najemni) będą zmuszeni wychodzić naprzeciw oczekiwaniom studentów 
(klientów) rozumianym w ten sposób, że podstawowym zadaniem uni-
wersytetu jest świadczenie „usług edukacyjnych” polegających na ofero-
waniu sprzedaży dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie 
[Sztompka 2014b: 9].

W nawiązaniu do tych refleksji pojawiają się komentarze, że współ-
czesne uczelnie znalazły się na rozdrożu, a przemiany w szkolnictwie 
wyższym można sprowadzić do dwóch haseł: prymat praktycyzmu i fi-
nansowy redukcjonizm – podkreślających myślenie w kategorii finanso-
wych zysków i ocenę działań opartą na produktywności [Kościelniak, 
Makowski 2011: 9]. Są to bez wątpienia konsekwencje ułatwiania dostę-
pu do studiów wyższych [Guri-Rosenblit 2011: 57–72]. Prezentując swo-
je stanowisko w tej sprawie warto podkreślić, że powinno się umiejętnie 
harmonizować oraz równoważyć oczekiwania i potrzeby wszystkich 
grup interesariuszy uczelni pamiętając o tym, że drugą ważną kategorią 
klientów wewnętrznych są pracownicy naukowo-dydaktyczni. Co więcej, 
istnieją określone pryncypia, normy zachowań, ponadczasowe wartości 
i etyczno-moralne zasady postępowania, które niezależnie od przeobra-
żeń zachodzących w życiu publicznym, powinny nadal obowiązywać 
i być bezwzględnie przestrzegane wśród członków społeczności akade-
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mickiej. W przeciwnym razie należałoby zredefiniować i zmienić misję, 
której treść stanowi odzwierciedlenie sensu istnienia takiej instytucji, jaką 
jest uniwersytet. 

Łączenie prowadzenia zajęć ćwiczeniowych i wykładów przez tę samą 
osobę może być rozpatrywane z różnych punktów widzenia. Dla studen-
tów zasadniczym ułatwieniem jest to, że „mają jasność” dotyczącą zasad, 
jakie obowiązują podczas uzyskiwania zaliczenia danego przedmiotu. 
Nie można w tej sytuacji zgłaszać zastrzeżeń, że coś nie zostało omówione 
na wykładach, a jest wymagane na ćwiczeniach bądź odwrotnie. Z per-
spektywy nauczyciela akademickiego podstawowym udogodnieniem jest 
zyskanie więcej czasu na pracę z daną grupą, co pozwała łatwiej zapla-
nować, omówić i zrealizować wszystkie treści programowe. Oczywiście 
takie rozwiązanie daje również wykładowcy wymierne korzyści finanso-
we, z racji większej liczby realizowanych godzin dydaktycznych ponad 
ustawowe pensum. Mogą się jednak pojawić również opinie, że zasadne 
jest, aby studenci mieli możliwość zdobywania wiedzy z danego przed-
miotu przekazywanej im nie tylko przez jednego eksperta. W takiej sytu-
acji osiągnięcia dydaktyczne studentów i poziom prezentowanej wiedzy 
są oceniane przez dwóch wykładowców. 

Prowadzenie kilkunastu przedmiotów przez tę samą osobę może 
być postrzegane niejednoznacznie, zwłaszcza przez studentów, którzy 
niedawno skończyli szkołę średnią, gdzie nie spotykali się z taką wie-
lofunkcyjnością nauczycieli. Zwolennicy takiego rozwiązania mogą z ko-
lei argumentować, że dany pracownik posiada tak wysokie kwalifikacje 
formalne, że upoważnia go to do prowadzenia wielu różnych zajęć. Nie-
stety takie wyjaśnienia wydają się zgoła iluzoryczne, praktyka dowodzi 
bowiem, że nauczyciele o najwyższych kompetencjach (tj. mający wyż-
sze stopnie naukowe i bogatszy dorobek) prowadzą zdecydowanie mniej 
przedmiotów niż ich koledzy nie zaliczani do grona samodzielnych pra-
cowników nauki. Co więcej, praktyka dowodzi również, że podobnie 
jest w odniesieniu do liczby godzin realizowanych zajęć dydaktycznych. 
Zależność o charakterze wprost proporcjonalnym dotyczy tylko relacji 
między stopniami naukowymi, stawkami wynagrodzeń oraz podwyżek 
płac (http://www.solidarnosc.uni.lodz.pl/node/16). Rozpatrując zagad-
nienie prowadzenia zajęć z wielu przedmiotów w łącznej liczbie godzin, 
która kilkakrotnie przekracza ustawowe pensum, trzeba na ten problem 
spojrzeć wielowymiarowo: od strony jakości procesów edukacyjnych, 
czasu potrzebnego na przygotowanie się do zajęć, poziomu zaangażowa-
nia wykładowców, form weryfikacji wiedzy, a także możliwości zapew-
nienia sobie dodatkowych wymiernych korzyści finansowych. Rzetelne 
prowadzenie zajęć i przeprowadzanie egzaminów (często wielokrotnie 
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powtarzanych z wiadomych względów) wymaga naprawdę sporego wy-
siłku, który nie stanowi elementu liczącego się na drodze do awansu za-
wodowego, gdyż podstawowym kryterium oceny są osiągnięcia nauko-
we, a nie dydaktyczne. Nie powinno to jednakże stanowić argumentu 
za tezą, że jakość kształcenia studentów jest drugorzędnym elementem 
w pracy nauczyciela akademickiego [Walczak 2013a]. Innym czynnikiem 
wpływającym na postawy wykładowców jest sygnalizowany wcześniej 
problem wieloetatowości, który siłą rzeczy sprawia, że aktywność tej 
samej osoby może przybierać zróżnicowany charakter w zależności od 
tego, czy jest to podstawowe (pierwsze), czy dodatkowe miejsce pracy. 
To zagadnienie trzeba rozpatrywać przez pryzmat wymagań związa-
nych z minimum kadrowym niezbędnym do prowadzenia przez jednost-
kę kształcenia na danym kierunku studiów, jak również w kontekście 
dodatkowego źródła dochodów. 

Podsumowanie

Najważniejsze konkluzje i wnioski, jakie nasuwają się na kanwie za-
prezentowanych rozważań można w syntetycznym ujęciu przedstawić 
następująco: 

•–problematyka dotycząca poziomu zaangażowania studentów jest 
złożonym i wielostronnie uwarunkowanym zagadnieniem, które dla wła-
ściwego zrozumienia wymaga rozpatrywania tematu w szerszym kon-
tekście, odnoszącym się do relacji: wartości kulturowe – zaangażowanie 
pracowników – zaangażowanie studentów,

•–kultura akademicka jest tworzona przede wszystkim w efekcie 
procesów społecznych zachodzących w środowisku wewnętrznym danej 
uczelni, niemniej jednak mają na nią także wpływ przeobrażenia zacho-
dzące w otoczeniu zewnętrznym organizacji, 

•–budowanie zaangażowania nauczycieli akademickich jest proce-
sem, który należy postrzegać poprzez pryzmat synergicznego oddziały-
wania wielu czynników, w tym mających ścisły związek z założeniami 
kultury akademickiej i wartościami, jakie stanowią spoiwo relacji między-
ludzkich, takich jak m.in. wzajemny szacunek i zaufanie, uczciwość, part-
nerstwo, sprawiedliwe traktowanie, wiarygodność,

•–na poziom zaangażowania studentów ma wpływ postawa wykła-
dowców prowadzących zajęcia, jak również motywacja studentów do 
uczenia się, która jest zależna od czynników endogenicznych oraz uwa-
runkowań kulturowych obowiązujących w danej jednostce organizacyjnej 
(podobnie jak w przypadku pracowników naukowych), 
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•–budowanie zaangażowania studentów wymaga zdefiniowania 
wspólnych priorytetów i skorelowania działań podejmowanych przez 
wykładowców, a także przez władze danego wydziału.
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The impact of organizational culture on student’s 
engagement and behaviour patterns 

(summary)

The aim of this paper is to identify the cultural conditions as well as other factors which 
are having influence on student’s engagement and attitudes to learning. The entire problem 
was discussed in the wider context, paying special attention to connections and relations 
between following issues: cultural values – employee’s engagement – student’s engage-
ment.

The first part presents characteristic features of the academic culture and values which 
are being stressed in theory and appearing in practice. Further, author is analyzing groups 
of elements affecting on employee’s engagement which are introduced on the scheme. Pre-
sented model emphasizes the need of the comprehensive approach to the considered issue. 

The next part concentrates on factors determining student’s engagement formulated 
on the basis of observations and deepened interviews. The final part contains main conclu-
sions and the key thesis expressed in the article.
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Zaangażowanie – istotna wartość  
dla studenta i przyszłego pracownika

Wprowadzenie

Definicja pojęcia zaangażowania pracowników (employee engagement) na-
stręcza wielu problemów. Pojęcie to spopularyzowało się w ciągu ostatnich 
lat, głównie za sprawą firm doradczych, które promują zaangażowanie jako 
prosty środek zwiększania efektywności organizacji, jednak analiza pokazu-
je, że pod tym pojęciem kryć się może wiele różnych znaczeń. Przede wszyst-
kim należy odróżnić praktyczne podejście do zaangażowania, które repre-
zentują właśnie firmy doradcze i badawcze, od podejścia reprezentowanego 
przez naukowców [Mrówka 2010]. Pojęcie to stworzone zostało przez prak-
tyków biznesu, a dopiero później zainteresowali się nim naukowcy, odpo-
wiadając w ten sposób na jego popularność [Bhatnagar 2007; Ferguson 2007].

Pierwszą koncepcję wykorzystania zaangażowania pracowników 
stworzył Instytut Gallupa (międzynarodowa organizacja badawcza) 
w roku 1985. W roku 1988 firma opatentowała narzędzie składające się 
z 12 wyselekcjonowanych pytań o nazwie Q12. Narzędzie to powstało na 
podstawie badań, w których wyodrębniono kluczowe czynniki budujące 
zaangażowanie i wpływające na pewne wskaźniki świadczące o efektyw-
ności organizacji (satysfakcja klientów, rotacja pracowników, produktyw-
ność, zyski) [Buckingham, Coffman 1999]. 

Pojęcie i formy zaangażowania

Pod pojęciem zaangażowania rozumieć będziemy pozytywny, satys-
fakcjonujący stan umysłu charakteryzujący się energią, oddaniem i zaab-
sorbowaniem daną czynnością [Schaufeli et al. 2002]. Zdaniem Rabindry 
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N. Kanungo [1982], pojęcie „zaangażowanie w pracę” (job involvement) 
jest zbyt bogate w znaczenia, co skutkuje obniżeniem trafności technik 
skonstruowanych do mierzenia tego konstruktu. Jako rozwiązanie tego 
problemu Kanungo proponuje rozróżniać zaangażowanie w zawód (job) 
i pracę (work). Pojęcie zaś zaangażowania w zawód definiuje jako przeko-
nanie opisujące aktualnie wykonywany zawód, które zwykle jest funkcją 
stopnia, w jakim zawód odpowiada obecnym potrzebom danej osoby. Do 
tej pory zaangażowanie w pracę zawodową rozważano głównie w kon-
tekście zadowolenia z niej i jej wydajności. 

A. M. Saks oraz T. J. Erickson [za: Juchnowicz 2010b: 35] definiują 
zaangażowanie jako wysiłek wkładany w pracę, który – wiążąc się z po-
święceniem – stanowi wyraz intelektualnego i emocjonalnego „oddania” 
organizacji. B. Kowalski [za: Smythe 2009: 234] twierdzi, że zaangażo-
wanie wyraża się w „stopniu, w jakim jednostki osobiście włączają się 
w pomaganie organizacji, pracując lepiej niż to konieczne dla utrzymania 
stanowiska”. Można zatem mówić o kierunku zaangażowania – praca, 
organizacja – oraz jego stopniowalności. Zaangażowanie w pracę wiąże 
się z wykonywaniem codziennych zadań, obowiązków, a w organizację 
z udziałem w jej funkcjonowaniu lub uczestnictwem w zespole / dzia-
le. Intensywność zaangażowania, zdaniem L. A. Witta, K. M. Kacmara 
i M. C. Andrewsa [za: Bugdol 2006], przejawia się w utrzymującym się 
i stałym wysiłku bądź nawet przewyższającym go. Pierwszy oznacza do-
brze wykonywaną pracę, lecz nie przyczynia się do wytworzenia warto-
ści dodanej. Drugi odznacza się podejmowaniem działań wykraczających 
poza przyjęte plany, wyznaczone cele i w następstwie służy powstaniu 
wartości dodanej – jest efektywny.

Wiedząc, że sposób wykonywania zadań odzwierciedla nastawienie 
pracownika wobec przedsiębiorstwa, warto zwrócić uwagę na stopień do-
browolności uczestnictwa w organizacji i formy zaangażowania wyróż-
nione przez T. Bragga [za: Bugdol 2006: 86]. Zdaniem autora niektórzy 
pracownicy uznają, że „są uwięzieni” w przedsiębiorstwie. 

Kierunki zaangażowania

Uwzględniając kierunek zaangażowania Ch. Boshoff i G. Mels wy-
mieniają [za Juchnowicz 2010b: 37] zaangażowanie w pracę, organizację, 
zawód oraz środowisko społeczne. Zdaniem W. B. Schaufelego i B. Bak-
kera [Gorgievski, Bakker 2010] zaangażowanie w pracę charakteryzują 
energia, poświęcenie i oddanie. S. Baldev i R. Anupama [2010] podkreśla-
ją z kolei entuzjazm, z jakim zaangażowany pracownik wykonuje swoje 
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zadania oraz wskazują, że stanowi on odzwierciedlenie pozytywnego po-
strzegania przez pracownika pracy, warunków jej wykonywania, organi-
zacji oraz innych pracujących. Kwestia powiązania przekonań jednostki 
z jej działaniami ujawnia się poprzez trzy główne cechy charakteryzujące 
silne zaangażowanie organizacyjne [Cohen 2007: 338]: 

–– pełną akceptację celów i wartości organizacyjnych, 
–– wysoką skłonność do podejmowania dużego wysiłku na rzecz or-

ganizacji, 
–– silne pragnienie przynależności do organizacji. 

Zgodnie z tak rozumianą koncepcją zaangażowania organizacyjnego 
istotne jest wykształcenie pozytywnych emocji pracownika wobec orga-
nizacji, prowadzących do osobistego przywiązania i identyfikacji z nią. 
Relacje pracownika z organizacją można interpretować jako ciąg interak-
cji, w których obie strony definiują i stopniowo poszerzają swoje upraw-
nienia, doprecyzowując w działaniu ustalenia wynikające z formalnych 
umów i regulaminów. Jest to istotne poszerzenie wcześniejszej koncepcji 
tzw. pracy emocjonalnej [Hochschild 2003], opisującej mechanizmy prze-
kształcania i ujawniania emocji pracowników tak, by były zgodne z rolą 
i oczekiwaniami organizacji (np. wymuszony uśmiech stewardess czy kel-
nerów przy obsłudze klientów). 

Podstawowy nurt badań dotyczących zaangażowania organizacyjne-
go oraz jego związku z zachowaniami pracowników koncentruje się na 
modelu Meyera i Allen [1991], wyróżniającym trzy komponenty (rys. 1): 

1.–Emocjonalny – decyduje on o zaangażowaniu afektywnym i identyfi-
kacji z wartościami organizacyjnymi. Odzwierciedla to, na ile pracownik 
wiąże swoją obecność w organizacji z treścią wykonywanych czynności 
i możliwością urzeczywistniania walorów własnej osobowości (chce być 
w organizacji). 

2.–Racjonalny – wpływa na zaangażowanie trwania, czyli uświadomio-
ną przez pracownika potrzebę kontynuowania pracy dla organizacji ze 
względu na pewne koszty i straty, związane z odejściem z niej (dodatki za 
staż, specjalne uprawnienia, inne) oraz z ograniczonymi alternatywami na 
rynku pracy (potrzebuje być w organizacji). 

3.–Normatywny – wyznacza zaangażowanie normatywne, uwarunko-
wane przez normy społeczne oraz poczucie zobowiązania i lojalności. 
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Aspekt racjonalny



zaangażowanie

 

Aspekt motywacyjny Aspekt emocjonalny

Rys. 1. Model zaangażowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu Meyer, Allen [1991: 61–89]

Motywacja

Słowo „motywacja” pochodzi od movere, co oznacza poruszać się, 
a dokładniej od łacińskich słów: moveo movi, motum, które znaczą poru-
szać, wprawić w ruch, lecz także od se movere – gotować się do czegoś, zabierać 
się do czegoś, wzruszać, wywoływać, powodować itp. [Gasiul 2007]. Podobną 
definicję można znaleźć we Współczesnym Słowniku Języka Polskiego, któ-
ry określa ją jako czynnik powodujący czyjeś działanie, zachęcający do 
robienia czegoś, uzasadniający czyjeś postępowanie [Dunaj 1996]. Także 
Pielachowski [2004] definiuje motywację jako to, co skłania do podjęcia 
wysiłku w dążeniu do celu. Z psychologicznego punktu widzenia moty-
wacja to zespół procesów psychicznych i fizjologicznych, które określają 
i warunkują ludzkie zachowania i ich ewentualne zmiany mające na celu 
osiągnięcie wyznaczonych celów [Strelau 2000].

Motywacja stanowi siłę motoryczną ludzkich zachowań i działań. Jest 
niezbędnym i jednym z najważniejszych czynników wzrostu efektywno-
ści pracy. Celowo tworzony w przedsiębiorstwie układ, będący kompozy-
cją instrumentów pobudzania pracowników, jest niezbędnym warunkiem 
sukcesu firmy. Stanowi to układ bodźców, środków i warunków, które 
mają zachęcić pracowników do angażowania się w swoją pracę i obowiąz-
ki służbowe w sposób najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa i zarazem 
dający im osobiste zadowolenie. Instrumenty motywowania można na-
zwać inaczej narzędziami motywowania oraz zdefiniować je jako zbiór 
metod, procedur, zasad i sposobów postępowania, a także rozwiązań or-
ganizacyjnych. Powinny one w odpowiedni sposób rozwiązywać proble-
my związane z motywowaniem [Juchnowicz 2010b].

Przeciwieństwem motywacji jest demotywacja. Waldemar Stelmach 
[2005] na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych wyodrębnił 
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takie przyczyny demotywacji, jak niejasność przepisów, wywieranie pre-
sji na pracowników do wykonywania prac nie w pełni zgodnych z przepi-
sami i etyką zawodową, praca ponad siły, pozoranctwo, nierówny podział 
obowiązków, brak kursów dokształcających, niedocenianie pracowników 
z wieloletnim stażem i praktyką zawodową, presja i obawa przed utratą 
pracy.

Czynniki motywacji

W przypadku motywacji mamy do czynienia z:
–– czynnikami zewnętrznymi (czyli konfiguracją systemu kar i na-

gród) oddziałującymi na zachowania ludzi i decydującymi o ich sile oraz 
trwałości. Czynniki owe pobudzają motywację pracowników. 

Środki przymusu przyjmują we współczesnych organizacjach postać 
rozkazów, nakazów, zakazów, poleceń i zaleceń. Środki zachęty, czyli na-
grody funkcjonują w postaci materialnej, takiej jak płace, premie, nagrody, 
deputaty, ryczałty, świadczenia socjalno-bytowe, bądź też w postaci nie-
materialnej jako np. awanse, uznanie, pochwały, wyróżnienia, szkolenia, 
rozwój zawodowy, udział w zarządzaniu, autonomia w realizacji zadań, 
sposób organizacji pracy czy też opieka medyczna. 

Nagroda wzbudza zainteresowanie pracą, skłania do aktywności 
i wywołuje efekt integracji z celami firmy, pod warunkiem że jest ona ode-
brana przez pracownika jako sprawiedliwa. W innym przypadku może 
przynieść bowiem efekt odwrotny i działać demotywująco. 

–– czynnikami wewnętrznymi motywacji, które są formą budowania 
zaangażowania i odwołują się do naturalnych cech człowieka wpływa-
jących na jego zachowanie i postawę, takich jak poczucie odpowiedzial-
ności, swoboda działania, możliwość wykorzystania zdolności, poczucie 
wykonywania interesującej pracy. Są one siłą pobudzającą do działania, 
które ma wartość samą w sobie, jej przykładem jest zainteresowanie lub 
zamiłowanie do czegoś. 

Środki perswazji, na które warto zwrócić uwagę, to: apele, prośby, 
informowanie, doradzanie, sugerowanie bądź negocjacje, które odwołu-
ją się właśnie do wewnętrznej motywacji pracowników. Środki perswazji 
są pozbawione elementu nakazu i dlatego stawiane cele czy wyznacza-
ne zadania uzgadniane są z pracownikami. Zakłada się w tym procesie 
partnerstwo przełożonych i podwładnych. Dzięki temu środki perswazji 
prowadzą do zmiany nawyków i postaw. Znaczenie ich jako narzędzia 
motywacji rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia i kwalifikacji pracow-
ników oraz ich uczestnictwa w procesie decyzyjnym danej organizacji, 
a więc najczęściej wiąże się ze zmianą miejsca w strukturze. 
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Podstawową zaletą odwoływania się do motywacji wewnętrznej jest fakt, że 
motywacja pracownika wynika z jedności jego osobistych celów i wartości 
z celami i wartościami organizacji. Podnosi lojalność pracowników poprzez 
czynienie ich odpowiedzialnymi członkami zespołu i daje długoterminowy 
efekt [Borkowska 2006].

Zaangażowanie i kreatywność

Pojęcie „zarządzanie przez zaangażowanie” spopularyzowała w Pol-
sce M. Juchnowicz [Juchnowicz 2012a]. Rozwijając teorię dynamicznego 
zaangażowania J. A. F. Stonera, R. E. Freedmana i D. R. Gilberta [1997] 
autorka definiuje je jako 

kompleksowy i dynamiczny system wpływania na zaangażowanie pracowni-
ków przez zestaw świadomych działań w kierunku tworzenia i umacniania rela-
cji międzyludzkich i międzygrupowych, opierających się na wewnętrznych me-
chanizmach motywacji, wynikających z wspólnych celów i wspólnych wartości, 
a także na wzajemnym szacunku i zaufaniu [Juchnowicz, 2012a].

Rezultatem zarządzania przez zaangażowanie jest w tym ujęciu 
współdziałanie oparte na współodpowiedzialności i wzajemnych korzy-
ściach. Taka filozofia zarządzania wymaga, by dać pracownikom większą 
samodzielność i ograniczyć kontrolę, jednocześnie uczynić ich odpowie-
dzialnymi bardziej za jakość niż za ilość pracy.

W czasach, w jakich przyszło nam żyć, każdy człowiek, który chce coś 
osiągnąć i dążyć do wyznaczanych sobie celów, musi wykazać się zaan-
gażowaniem i kreatywnością. Pomiędzy firmami na rynku pracy, a także 
wśród studentów i naukowców występuje ciągła konkurencja. W każdym 
z wymienionych segmentów panuje zwykle wysoka podaż. Aby umocnić 
swoją pozycję na rynku i efektywnie konkurować należy w każdy dzień 
pracy wkładać wiele wysiłku. Tylko naprawdę zaangażowani i kreatywni 
mają szansę osiągnąć sukces! 

W praktyce zaangażowani pracownicy pracują lepiej. W naturalny 
sposób wysoka jakość i efektywność ich pracy przekłada się na sukces 
finansowy firmy. Dbają o jakość swojej pracy, produktów i usług, czują się 
związani z firmą, więc zależy im np. na rozwoju oferty, wysokiej jakości 
obsługi klienta czy budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy. 

Powszechnie wiadomo, że niezaangażowani pracownicy to istotny 
problem w miejscu pracy. Jeszcze poważniejszym wyzwaniem są jednak 
osoby zaangażowane, które nie mogą przełożyć swojego entuzjazmu na 
konkretne działania. Sytuacja ta ma wymierny wpływ na koszty – wpływa 
na rotację kadr i niższą efektywność pracowników. Tymczasem badania 
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efektywności są naprawdę skuteczne wtedy, gdy skupiają się również na 
diagnozie tych czynników, które stanowią przeszkody uniemożliwiające 
pracownikom osiąganie najlepszych wyników, na jakie ich stać. 

Praktycy, definiując zaangażowanie, wskazują na postawy i zachowa-
nia, jakie pracownik powinien prezentować w sposób stały w odniesieniu 
do organizacji. Według Hewitt Associates zaangażowany pracownik: 

mówi – wypowiada się pozytywnie na temat organizacji w rozmowach 
ze współpracownikami, potencjalnymi pracownikami oraz klientami; 

pozostaje – chce być częścią organizacji i wiąże z nią swoją przyszłość; 
oraz 

działa – wkłada dodatkowy wysiłek w swoją pracę, aby firma odniosła 
sukces [Guryn 2009]. 

Natomiast Gallup Organization wyróżnia trzy typy pracowników 
w zależności od stopnia zaangażowania. Według niej pracownik zaanga-
żowany pracuje z pasją i jest bardzo przywiązany do swojej firmy. Tacy 
pracownicy napędzają innowacje i powodują, że organizacja się rozwija. 
Pracownik niezaangażowany jest w gruncie rzeczy „nieobecny”. „Luna-
tykuje” w czasie pracy, to znaczy poświęca czas, ale nie wkłada energii 
i pasji w swoje działanie. W końcu pracownik aktywnie niezaangażowany 
nie tylko nie jest zadowolony ze swojej pracy, ale dodatkowo jest zajęty 
wyrażaniem swojego niezadowolenia. Taki pracownik każdego dnia pod-
waża osiągnięcia zaangażowanych współpracowników [Gallup Organi-
zation 2006; Ferguson 2007]. 

W związku z powyższym pracodawcy poszukują studentów zaanga-
żowanych w pracę na uczelni. Tacy studenci są bardzo ważni dla uczelni 
i przyszłego pracodawcy, który dostaje świadomego pracownika. Studen-
ci natomiast otrzymują możliwość odbycia stażu, który pokaże im, że pra-
ca w małej lub dużej firmie może być ciekawa i pasjonująca. Studenci mają 
możliwość wyboru i poznania ciekawej ścieżki rozwoju. Otrzymują w ten 
sposób także możliwość porównania swoich wyobrażeń o pracy zawodo-
wej z rzeczywistością. Jest to dla nich bardzo dobry moment, żeby zdobyć 
tak cenne doświadczenie i podzielić się nim w CV. 

Zaangażowanie studentów w działania firmy to nie lada wyzwa-
nie. Warto zastanowić się nad tym, jak sobie z nim poradzić!? Obserwa-
cje wszak dowodzą, że odpowiednia wiedza, umiejętności i komunika-
cja, służące do wymiany doświadczeń, potrafią zaangażować studentów 
w zajęcia, a później w chęć poznania firmy potencjalnego pracodawcy 
i uczestniczenia w jej życiu. Pamiętać jednak należy o tym, że ta komuni-
kacja musi być przemyślana i od początku do końca powinna wpisywać 
się w charakter grupy docelowej. W trakcie zajęć / praktyk studenci mogą 
podzielić się z prowadzącym swoimi problemami czy poprosić o radę. 
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Mogą też zobaczyć, że nie są sami, a ich opiekun może pomóc w rozwią-
zywaniu różnych problemów. W trakcie pracy grupowej można szlifować 
formy współpracy i rozwiązywania problemów. 

Stan pozytywnych więzi emocjonalnych między pracownikami i or-
ganizacją jest możliwy do osiągnięcia dzięki daleko idącej indywiduali-
zacji oddziaływań motywacyjnych, dostarczeniu pracownikom atrakcyj-
nych dla nich produktów i świadczeń personalnych [Stotz 2007]. Trzeba 
jednak wyraźnie podkreślić znaczenie w tym procesie czynników poza-
materialnych [Moczydłowska 2013]. 

Emocjonalne relacje między pracownikami i firmą mogą wynikać 
z wielu różnorodnych przesłanek. Zalicza się do nich: zgodność osobi-
stego systemu wartości z systemem wartości występującym w firmie, po-
czucie złamania norm społecznym w przypadku odejścia z firmy, chęć 
wzmacniania relacji zaufania, poczucie sprawstwa i efektywności zawo-
dowej [Lipka 2011]. 

Uwarunkowania, jakie nakłada na nas dzisiejszy rynek pracy, powin-
ny skłaniać studentów do podejmowania wszelkich możliwych kroków, 
aby już w trakcie realizacji studiów prezentować swoje dokonania i umie-
jętności, które później przydadzą się w pozyskiwaniu potencjalnych pra-
codawców. Obecne czasy wymuszają na młodych ludziach wykazanie się 
kreatywnością i dążeniem do wcześniej założonych celów. Tylko anga-
żowanie się w naukę, interesowanie się nowinkami dzisiejszego świata, 
włączanie się w różnego rodzaju projekty i nowe działania, korzystanie 
ze szkoleń, staży i konferencji pozwoli studentom odnaleźć się w świecie 
po otrzymaniu upragnionego dyplomu stwierdzającego ukończenie stu-
diów wyższych. Osobom zdolnym, zaangażowanym i kreatywnym zde-
cydowanie łatwiej jest otrzymać etat lub podjąć własną działalność gospo-
darczą. Osoby takie z pewnością szybko urzeczywistnią swoje poczucie 
szczęścia zawodowego oraz prywatnego. 

Profesor D. Gilbert w wywiadzie dla „Harvard Business Review Pol-
ska” [R1201E, 2012] stwierdził, że gdyby miał jednym słowem podsumo-
wać całą literaturę naukową na temat źródeł ludzkiego szczęścia, a przez 
to zwiększonej kreatywności i produktywności, użyłby przymiotnika 
„społeczny”. Wskazuje on, że pozytywne kontakty międzyludzkie sil-
niej pobudzają do działania niż relacje oparte na strachu i zagrożeniu. 
Stąd też kultura organizacyjna zbudowana na poczuciu przynależno-
ści do społeczności organizacyjnej i respektująca podstawowe warto-
ści społeczne odgrywa istotną rolę w stymulowaniu zaangażowania 
pracowników. Poczucie przynależności do danej społeczności sprawia, 
że pracownicy poważnie traktują obowiązki zawodowe, wykazują się 
koleżeństwem i lojalnością wobec siebie, szanują swoją rolę w grupie, 
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a to pobudza ich zaangażowanie we wspólne projekty. Dowodzą tego 
przykłady wiodących firm, takich jak np. Toyota, Semco, Mondragon, 
które dzięki tętniącej życiem społeczności pracowników i ich wzajemnej 
lojalności osiągają wzrost kreatywności zespołowej i znaczące sukcesy 
[R0907V, 2012]. 

Zagrożeniem dla omawianego szczęścia, przy nadmiernie zaanga-
żowanych pracownikach, może być jednak ich wypalenie bądź praco-
holizm. Schaufeli i Bakker [2003] uważają wypalenie i zaangażowanie za 
dwie oddzielne koncepcje. W minionych latach wzrosła liczba prac doty-
czących oceny zaangażowania w pracę pracowników wykonujących róż-
ne zawody [Shimazu et al. 2010]. Współcześnie instytucje zatrudniające 
pracowników szukają energicznych i oddanych ludzi, oczekując od nich 
aktywności, inicjatywy i odpowiedzialności, a zatem chcą pozyskać oso-
by zaangażowane, entuzjastycznie nastawione do pracy. Poziom zaanga-
żowania w pracę, mimo stosunkowo stałego stanu, może ulegać pewnej 
fluktuacji z tygodnia na tydzień lub z dnia na dzień, stąd też istotne jest 
powtarzanie ocen w dłuższych odstępach czasu [Bakker i Xanthopoulou 
2009]. Zaangażowanie wiąże się z lepszym wykonaniem pracy przez pra-
cowników, a w przypadku studentów z lepszymi ocenami. Istnieje rów-
nież możliwość wystąpienia nadmiernego zaangażowania w pracę, co 
zakłóca równowagę między życiem osobistym a pracą zawodową (np. 
pracownik zabiera pracę do wykonania w domu) i może prowadzić do 
pracoholizmu [Halbesleben et al. 2009]. 

Aktywność kształceniowa studentów i pracowników

Aby zwiększyć swoje szanse rynkowe studenci muszą podjąć szereg 
trudnych, często niełatwych do pogodzenia decyzji. Jedną z nich jest de-
cyzja o zaangażowaniu się w pracę zawodową lub bardziej intensywną 
aktywność edukacyjną. W niniejszym podrozdziale będziemy rozpatry-
wać stopień zaangażowania studentów w kształcenie, dokształcanie oraz 
inne działania, które powinny zwiększyć ich atrakcyjność jako przyszłych 
pracowników. 

Aby w odpowiedni sposób motywować studentów i pracowników, 
najpierw trzeba się dowiedzieć, z jakim typem człowieka będziemy 
współpracować i jaką rolę będzie on odgrywał w przedsiębiorstwie. Waż-
ne jest, aby umieścić go w odpowiednim miejscu w hierarchii potrzeb. 
Inaczej motywuje się ludzi, którzy wykonują rutynowe zadania, a w zu-
pełnie inny sposób osoby, których zadania są związane z kreatywnym 
myśleniem i tworzeniem nowych rzeczy [Pink 2011]. 
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Zmieniająca się rzeczywistość stawia obecnie przed systemem edukacji 
nowe wyzwania. Jednym z nich jest zmiana roli nauczyciela z osoby prze-
kazującej wiedzę na osobę stwarzającą takie warunki, w których uczniowie 
mogą elastycznie rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Takie podejście 
wymusza na nauczycielach m.in. konieczność szerszej i częstszej współpra-
cy między sobą. Państwo reguluje tę kwestię od strony prawnej nakładając 
na nauczycieli od strony formalnej wymaganie pracy w zespołach. Wymóg 
ten jest spójny z trendem powszechnym w całej Europie. 

W szeregu krajów od nauczycieli oczekuje się pracy zespołowej, de-
finiowanej jako współpraca z innymi nauczycielami przy wykonywaniu 
niektórych zadań. Takie zadania mogą obejmować np. opracowywanie 
dokumentów szkolnych, prowadzenie zajęć międzyprzedmiotowych, 
udział w wewnętrznej ocenie szkoły lub ocenianiu uczniów. W wielu kra-
jach przepisy prawne lub oficjalne wytyczne zobowiązują bądź zachęcają 
nauczycieli do uczestnictwa w pracy zespołowej. Na ogół takie rozwią-
zania nie określają szczegółowo liczby godzin, jaką nauczyciele powinni 
przeznaczyć na pracę zespołową [Desurmont et al. 2008].

Nie ma recepty na wykształcenie idealnych pracowników, a dobry 
rezultat wynika głównie z zaangażowania się studentów w naukę i pra-
cę. Proces uczenia się zależy od tego, czy studenci postrzegają przedmiot 
jako interesujący, ciekawy. Nie bez znaczenia jest również sposób przeka-
zywania wiedzy przez wykładowców. 

W odniesieniu do nauki szkolnej pojęcie motywacji stosowane jest do 
wyjaśnienia, w jakim stopniu uczący się poświęcają uwagę i wysiłek na 
rozmaite przedsięwzięcia związane z procesem uczenia się. Motywacja 
dotyczy subiektywnych doznań uczącego się, zwłaszcza jego chęci anga-
żowania się w lekcję i czynności uczenia się oraz powodów takiego za-
angażowania. Najnowsze poglądy na motywację [Brophy 2004] do ucze-
nia się podkreślają, że motywacja jest nie tylko odpowiedzią na bodźce 
(wewnętrzne, zewnętrzne), ale także wynika z chęci poznawczej i jest 
efektem decyzji jednostki. Koncepcje te ilustrują, jak dalece odstąpiono 
od wcześniejszych teorii behawioralnych, przedstawiających ludzi jako 
istoty reagujące na podstawowe popędy lub potrzeby. Behawioryści na 
plan pierwszy wysuwają wzmocnienie jako główny mechanizm wywo-
łujący dane zachowanie. Wzmocnieniem może być każdy bodziec, który 
podnosi albo utrzymuje częstość zachowania, zachowania zaś niezgodne 
z pożądanym wzorcem są wygaszane przez brak wzmocnień lub tłumio-
ne za pomocą kar. Ostatnie badania podważają dotychczasowy pogląd, że 
kary i nagrody stymulują motywację. Małą skuteczność kar udowodniono 
wielokrotnie, okazuje się jednak, że i nagrody mogą działać destruktyw-
nie w tworzeniu trwałej motywacji do uczenia się, zwłaszcza tam, gdzie 
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uczenie się przybiera formę działalności długotrwałej. Skuteczne uczenie 
się dla nagrody występuje jedynie w sytuacji podejmowania zadań do-
raźnych (uczenie się studenta przed sesją – nagrodą jest pozytywna ocena 
z egzaminu). Trwałość i praktyczność takiej wiedzy jest jednak na ogół 
bardzo niska. Po osiągnięciu nagrody motywacja spada.

Kształcenie w szkole wyższej polega na stopniowym nabywaniu przez 
studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji, prowadząc do uzyskania dy-
plomu potwierdzającego gotowość do podjęcia samodzielnej pracy. Stu-
denci uczestniczą w zajęciach przewidzianych programem studiów, zdają 
kolokwia i egzaminy w określonych terminach, dokumentujące nabytą 
wiedzę. W czasie studiów mogą odczuwać objawy wypalenia, które jest 
definiowane jako zespół emocjonalnego wyczerpania, cynizmu i zmniej-
szonej skuteczności [Salmela-Aro et al. 2009; Salmela-Aro, Kunttu 2010]. 

Głównym celem procesu kształcenia jest opanowanie przez oso-
bę kształcącą się odpowiednich wiadomości i umiejętności. Kształcenie 
przebiega efektywnie, gdy aktywnie uczestniczy w nim zarówno osoba 
kształcona, jak i nauczyciel. Dzieje się tak poprzez dobór odpowiedniego 
materiału oraz ciekawe środki przekazu i metody nauczania. Proces po-
znawania wiedzy jest bardzo złożony. Rolą nauczyciela jest dostarczenie 
studentom potrzebnej teorii, a w jej opanowaniu, szczególnie tej, która jest 
trudna, takie kierowanie i stymulowanie procesu nauczania, żeby zachę-
cić studentów do jej aktywnego poznawania i utrwalania [Bujanowska, 
Tomczuk-Zając 2002; Brudnik et al. 2000].

Uczelnie wspierają kreatywność i zaangażowanie studentów. Za-
angażowanie to jest wzmacniane przez działania takie, jak dni otwarte, 
wolontariat wewnętrzny i imprezy integracyjne. Studenci mają możli-
wość uczestnictwa w licznych organizacjach, towarzystwach czy kołach 
naukowych [Jelonek 2011]. Zapisując się np. do Akademickiego Związku 
Sportowego mogą rozwijać swoje zdolności sportowe w wielu dyscypli-
nach i odnosić sukcesy w zawodach krajowych czy międzynarodowych. 
W maju każdego roku obchodzone jest także święto studentów – Juwena-
lia. Są to imprezy i koncerty organizowane przez uczelnie lub samorządy 
studentów, integrujące środowisko akademickie przez zabawę i przyczy-
niające się do tworzenia przyjaznej atmosfery na uczelni (w firmie).

Zaangażowanie studentów i pracowników to siła napędowa każdej 
uczelni i firmy odnoszącej sukces. Mówimy o nim, gdy studenci, pracow-
nicy są mocno związani z uczelnią, firmą, współdzielą wizję pracodawcy 
i angażują się w osiąganie całościowych celów, często wykraczając poza 
oczekiwania. Korzyści finansowe płynące z zaangażowania są bezsporne, 
jednak wiele organizacji koncentruje się na osiąganiu krótkoterminowych 
zysków, zamiast inwestować w rozwój pracowników w dłuższej perspek-
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tywie. Niestety wydatki na rozwój pracowników są często pierwszą pozy-
cją w budżecie, która podlega cięciom, szczególnie w trudniejszej sytuacji 
ekonomicznej, tymczasem wspieranie pracowników w budowaniu silnych 
relacji na każdym poziomie organizacji przekłada się na efekty finansowe.

Jak wynika z badań prowadzonych przez Instytut Gallupa, firmy za-
trudniające zaangażowanych pracowników czerpią z tego realne korzyści. 
W grupie niezaangażowanych pracowników występowało o 60% więcej 
wypadków niż wśród pracowników zaangażowanych. Produktywność 
firm, w których dominowali pracownicy zaangażowani była niemal o 1/5 
większa niż firm, w których znaczącą część załogi stanowiły osoby nieza-
angażowane w wykonywaną pracę. Co więcej, pracownicy zaangażowani 
mieli o 27% mniej dni absencji niż ich niezaangażowani koledzy [Gallup 
2006]. Co szczególnie ważne, niezaangażowani pracownicy mogą obniżać 
efektywność działania firmy, w której pracują. Gallup stwierdza, że aż 18% 
niezaangażowanych mogło świadomie działać na niekorzyść swojej firmy, 
a niemal 90% z nich nie poleciłoby produktów własnej firmy znajomym. Po-
nadto jedynie 17% niezaangażowanych pracowników rozumiało potrzeby 
swoich klientów [Gallup 2008]. Corporate Leadership Council [2004] poda-
je, że wśród pracowników niezaangażowanych występuje o 87% wyższe 
prawdopodobieństwo opuszczenia firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy 
w porównaniu z pracownikami wysoce zaangażowanymi.

Pracownik zaangażowany

Wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim staje się 
zaangażowany pracownik, czyli taki, którego charakteryzują trzy równo-
cześnie występujące cechy: 

1)–identyfikacja z celami i wartościami firmy, 
2)–pragnienie przynależności do organizacji, 
3)–podejmowanie działań wykraczających poza standardy. 
Dążenie do ukształtowania takiej postawy jest dowodem wzrastającej 

świadomości, że pełni energii, kreatywni, nastawieni entuzjastycznie pra-
cownicy są głównym źródłem tworzenia wartości firmy i to oni decydują 
o przewadze konkurencyjnej w większym stopniu niż czynniki technolo-
giczne lub finansowe. Tymczasem w długim okresie eksperci sygnalizu-
ją zjawisko spadku poziomu zaangażowania pracowników, a także duże 
potencjalne rezerwy w tym zakresie. Równocześnie liczne badania prowa-
dzone na świecie ukazują wiele korzyści wysokiego zaangażowania, jak 
większa produktywność, wysoki poziom kreatywności i innowacyjności, 
większe poczucie lojalności w stosunku do organizacji, a tym samym niż-
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szy poziom fluktuacji kluczowych pracowników oraz stabilizacja talentów. 
Firmy z niezaangażowanymi pracownikami cechuje duża absencja, wysoki 
poziom stresu, trudności w podejmowaniu decyzji, brak efektywnej komu-
nikacji, rozgrywki polityczne. S. Cook [2008] wskazuje dwa główne powo-
dy rosnącego w skali światowej znaczenia zaangażowania pracowników. 
Są to coraz większa siła klienta i siła pracownika. Dlatego zaangażowanie 
pracowników stało się obowiązującym standardem w zarządzaniu kapita-
łem ludzkim. Świadome budowanie w organizacji efektywnego zaangażo-
wania wymaga systematycznego badania poziomu i czynników determi-
nujących, a także podejmowania działań kreujących odpowiednie postawy 
i zachowania pracowników [Juchnowicz 2010b; 2012a]. 

Według badań McGee i Rennie [2004], 

emocjonalne zaangażowanie definiuje się jako stopień, w jakim pracownicy od-
czuwają dumę, radość i inspirację w związku z czymś lub kimś w przedsiębior-
stwie, a racjonalne zaangażowanie określa się jako stopień, w jakim pracownicy 
mają poczucie, że coś lub ktoś w ich firmie zapewnia im finansowe, rozwojowe 
lub zawodowe korzyści, które leżą w ich interesie. 

Często stosowanym sposobem ujmowania zaangażowania jest propo-
zycja wysunięta przez Schaufelego i Bakkera [2003]. Na zaangażowanie 
podczas wykonywania pracy składają się tutaj trzy czynniki: 

– doświadczanie przez pracownika uczucia wigoru, 
– oddanie się pracy, 
– zaabsorbowanie pracą.

Wigor rozumiany jest jako doświadczanie wysokiego poziomu energii 
i wytrzymałości psychicznej podczas pracy. Łączy się to z chęcią wykony-
wania powierzonej pracy nawet w obliczu pojawiających się przeciwności 
i trudności. Oddanie się pracy jest entuzjastyczne, z doświadczaniem po-
czucia jej znaczenia, a także dumy z możliwości jej wykonywania. Z kolei 
zaabsorbowanie pracą dotyczy uczucia pełnej koncentracji i pogrążenia 
się w swojej pracy, czemu może towarzyszyć doświadczanie nienaturalnie 
szybkiego upływu czasu. Co interesujące, zaangażowanie jest określane jako 
specyficzny stan poznawczy, inny niż postawa czy przekonania pracownika. 

Odmiennym sposobem ujmowania zaangażowania jest koncepcja 
wigoru Shiroma [2003; 2011], który koncentruje się tylko na jednym wy-
miarze zaangażowania – wigorze, uważając go za jedyny czysty czynnik 
z omawianej wcześniej koncepcji Schaufelego. 

Wigor odzwierciedla, zdaniem Shiroma, uczucie siły fizycznej (physi-
cal strength), energii psychicznej (emotional energy) oraz stanu umysłowego 
– poznawczego ożywienia (cognitive liveliness). Jakkolwiek nie uznaje on 
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wigoru za bezpośredni odpowiednik zaangażowania, to jednak niektórzy 
badacze sugerują [Wefald et al. 2012], że wigor w ujęciu Shiroma może być 
po prostu innym sposobem ujmowania zaangażowania. 

Britt [1999], w odróżnieniu od wcześniej omawianych autorów, defi-
niuje zaangażowanie jednoskładnikowo. W tym ujęciu zaangażowanie 
rozumiane jest jako uczucie odpowiedzialności za swoją pracę i przywią-
zanie do niej. Zaangażowany pracownik czuje osobistą odpowiedzialność 
za wynik swojej pracy. Britt postrzega wymieniane w dwóch poprzednich 
koncepcjach składniki zaangażowania, takie jak wigor, zaabsorbowanie czy 
uważność, jako efekt – wynik zaangażowania, a nie jego część składową. 

Analizując kwestie zaangażowania (work engagement) warto wspo-
mnieć o przywiązaniu do organizacji (organization commitment). Często 
bowiem przywiązanie utożsamiane bywa z zaangażowaniem. Niektórzy 
badacze [Kanste 2011; Andrew, Sofian 2012] wskazują jednak, że jest to 
podejście niewłaściwe i są to pojęcia odrębne. 

Większe zaangażowanie pracowników wiąże się również z ich więk-
szą motywacją do wykonywania obowiązków zawodowych i angażowa-
nia się w sprawy organizacji w szerszym wymiarze [http://www.eurofo-
und.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1330.htm].

Silny związek występował między poziomem zaangażowania pra-
cowników a możliwościami nieformalnego i formalnego uczenia się 
w pracy. Blisko 60% pracowników organizacji o wysokim stopniu zaan-
gażowania przeszło w ostatnich 12 miesiącach szkolenia, natomiast w or-
ganizacjach o małym zaangażowaniu pracowników odsetek ten wyniósł 
niewiele ponad 42. 

Wyniki badań CBOS pokazują, że ponad połowa Polaków (54%) 
pracowała kiedyś dobrowolnie i nieodpłatnie na rzecz swojego środo-
wiska, kościoła, osiedla, wsi, miasta czy potrzebujących. Częściej są to 
osoby z wykształceniem wyższym (73%) niż z podstawowym [Przewłoc-
ka 2011]. W Polsce nie wzrasta jednak poziom zaangażowania w wolon-
tariat – tylko co piąty dorosły Polak deklaruje, iż w minionym roku po-
dejmował się dobrowolnej i nieodpłatnej pracy na rzecz dobra wspólnego 
czy potrzebujących [Hipsz 2012].

Podsumowanie

Pojęcie zaangażowania zostało spopularyzowane w ciągu ostatnich 
lat, głównie za sprawą firm doradczych, które promują zaangażowanie 
jako prosty środek zwiększania efektywności organizacji. W Polsce poję-
cie to spopularyzowała zwłaszcza M. Juchnowicz [Juchnowicz 2012b]. Au-
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torka opiera je na świadomych działaniach w kierunku tworzenia i umac-
niania relacji międzyludzkich, międzygrupowych oraz na wewnętrznych 
mechanizmach motywacji, wynikających ze wspólnych celów i wspól-
nych wartości, a także na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Podsumowując, pracownik zaangażowany w organizację wyróżnia 
się następującymi cechami [Mastrangelo 2009: 14; Juchnowicz 2010a: 58]: 
chce dalej pracować w danej organizacji (stabilizacja), jest lojalny w odnie-
sieniu do organizacji, czuje satysfakcję z pracy i motywację do dalszej pra-
cy w danej organizacji, pozytywnie wypowiada się na jej temat (identyfi-
kuje się z organizacją), utożsamia sukces organizacji ze swoim własnym 
i wie, co należy robić, gdyż rozumie cele i strategię, chętnie poświęca do-
datkową energię dla swojej organizacji (aktywność na rzecz organizacji); 
podchodzi z pasją do realizowanych zadań.

Dla badaczy z Instytutu Gallupa [2006], zaangażowanie to specyficz-
ne połączenie pozytywnych czynników emocjonalnych i poznawczych, 
generujące większą częstotliwość pojawiania się pozytywnych emocji, 
z kolei pozytywne emocje w miejscu pracy przekładają się na polepszenie 
jej wyników [Harter et al. 2002; 2006]. Wyróżnia się trzy typy pracowni-
ków w zależności od stopnia zaangażowania. Pracownik zaangażowany 
pracuje z pasją i jest bardzo przywiązany do swojej firmy. Tacy pracowni-
cy napędzają innowacje i powodują, że organizacja się rozwija.

Natomiast firma Aon Hewitt [2010] zaangażowanie rozumie jako spe-
cyficzny stan emocjonalnego i intelektualnego zainteresowania, który mo-
tywuje pracowników do tego, by wykonywali swoją pracę najlepiej jak 
potrafią. 

Zaangażowany pracownik prezentuje charakterystyczny wzorzec za-
chowania określany mianem 3S – say, stay, strive. 

Say – pozytywnie wypowiada się o organizacji, 
stay – chce pozostać jej częścią, 
strive – chce przyczynić się do sukcesu firmy. 
Zaangażowanie studentów i pracowników to siła napędowa każdej 

uczelni i firmy odnoszącej sukces, przynosząca wymierne korzyści firmie. 
Zwłaszcza wzrost kreatywności zespołowej zapewnia firmom znaczące suk-
cesy [R0907V, 2012]. Aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, studenci 
muszą podjąć decyzję o zaangażowaniu się w pracę zawodową lub aktyw-
ność edukacyjną. Zaangażowanie w pracę wzrasta znacząco wraz ze wzro-
stem wykształcenia [Przewłocka 2011]. Według najnowszego raportu firmy 
Aon Hewitt [2013] poziom zaangażowania pracowników w pracę jest po-
dobny w większości krajów na świecie – i wynosi średnio 61%. Raport opra-
cowano na podstawie danych z badań opinii, w których wzięło udział około 
7 milionów pracowników z ponad 6000 firm działających w 155 krajach.
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Commitment – an important value for the student  
and future employee  

(summary)

Education in a higher school is based on gradually obtaining knowledge, skills and 
competency by a student, who is granted a diploma on graduation, confirming the read-
iness to undertake an independent work. The level of student`s engagement in learning 
process is essential. A lot depends on the personality of the student, which consists of: mo-
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tivation, interests, attitudes and emotions adopted. The article presents the engagement as 
an important value in the study for the students and staff of the future of the company. The 
aim of the article is to systematize the knowledge of the issue the definitions and the level 
of employee engagement in various organizations and values that were considered as well 
as felt. There is a presentation of components and related types of workers involvement ac-
cording to the model of Meyer and Allen, as well as chosen mechanisms of pro-community 
stimulation of this involvement. In this paper an attempt has been made to describe moti-
vation. Motivation is an important factor for employee involvement in the implementation 
of the objectives of the company. There is no doubt that in the situation when innovation, 
efficiency and competitiveness have a decisive effect on the success of an organization, 
companies are looking for creative, dedicated to their work, full of energy and enthusiasm, 
and constantly developing employees. As a result, taking care of mutual relationships and 
building employee commitment is becoming not only an element of looking after the cor-
porate image, but also a decisive influence on the overall performance of a company.
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Metody aktywizujące w nauczaniu dorosłych 
czyli jak sprawić, aby studentom  
chciało się chcieć

Istotne dla wspólnego dobra jest wspieranie jednostek:
ponieważ tylko jednostka może wytworzyć nowe idee, 
które niezbędne są społeczeństwu dla jego ciągłego  

rozwoju. 

Albert Einstein1

Rozwój cywilizacji i wynikające z niego przemiany gospodarcze, spo-
łeczne i kulturowe są przyczyną zmian zachodzących w ludziach, w ich po-
trzebach i możliwościach. Zmiany te są skutkiem dążenia ludzi do przysto-
sowania się do nowej sytuacji poprzez nabywanie wiedzy, doświadczenia 
i kompetencji pomocnych w odnalezieniu się w otaczającej ich rzeczywisto-
ści. Potrzeba zdobywania wiedzy oraz umiejętności wykorzystywania jej 
w życiu, prowadząca w efekcie do zmian zachodzących w całej osobowości, 
jest jedną z elementarnych potrzeb człowieka opisywanych przez psycho-
logów, a także celem procesu kształcenia, który towarzyszy człowiekowi 
przez większą część jego życia. Potrzeba ta, określana w literaturze facho-
wej jako potrzeba samorealizacji lub wiedzy i estetyki, rozumiana jest jako 
stan, w którym jednostka odczuwa chęć zaspokojenia jakiegoś braku, cze-
mu towarzyszy zwykle wewnętrzna siła, instynkt, motywacja pchająca ją 
do wszelkich działań w celu zaspokojenia tego braku [Okoń 2004: 321; Siuta 
2009: 193]. Według teorii hierarchii potrzeb ludzkich Maslowa, jednego 
z twórców psychologii humanistycznej, potrzeba wiedzy i estetyki należy 
do tzw. metapotrzeb lub potrzeb wyższego rzędu i wynika z dążenia jed-
nostki do zajmowania się tym, do czego czuje wewnętrzne powołanie – do 
zaspokajania własnych ambicji poprzez nabywanie wiedzy, zrozumienie 
świata, poszukiwanie doznań estetycznych. Potrzeba samorealizacji zwią-

1–https://cytaty.eu/cytat/istotne.html [dostęp: 23.09.2014].
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zana jest z pełnym wykorzystaniem własnego potencjału i osiąganiem ce-
lów, które przynoszą satysfakcję i dają możliwość ciągłego doskonalenia. 
Podobnie jednak jak inne potrzeby, także i ona nie będzie nigdy stuprocen-
towo zaspokojona, gdyż ambicje ludzkie nie mają granic, a po zaspokojeniu 
jednej, pojawią się kolejne, co zresztą stanowi o rozwoju jednostki. 

Potrzeba samorealizacji (zaspokajania ambicji) znajduje się w teorii 
potrzeb opracowanej przez Maslowa na samym szczycie hierarchicznego 
układu potrzeb człowieka, zobrazowanego w postaci piramidy. U podsta-
wy tej piramidy znajdują się potrzeby niższego rzędu, do których zalicza-
ją się potrzeby podstawowe, czyli fizjologiczne oraz potrzeby stabilizacji 
(bezpieczeństwa). Nad nimi, zdaniem Maslowa, znajdują się potrzeby 
wyższego rzędu: społeczne (afiliacji), potrzeby odbioru społecznego (sza-
cunku i uznania), a na samym szczycie – potrzeba wiedzy i estetyki (sa-
morealizacji, zaspokajania ambicji). O zachowaniu człowieka w głównej 
mierze decydują potrzeby niższego rzędu. Jeżeli one nie są zaspokojo-
ne, dominują nad pozostałymi potrzebami, spychając je na dalszy plan 
[Maslow 2013: 62–84]. Tę zależność opisuje szczegółowo prawo homeo-
stazy [Siuta 2009: 104], na którym Maslow opiera swoją teorię. Prawo to 
mówi o dążeniu człowieka do równowagi potrzeb niższego rzędu, sta-
nowiących źródło motywacji. Jeżeli potrzeby te nie zostaną zaspokojone, 
człowiek traci równowagę organizmu, którą przywraca dopiero ich zaspo-
kojenie. Jeżeli potrzeba niższego rzędu zostanie zaspokojona, to przesta-
je ona być motywatorem, a człowiek skupia się na potrzebach wyższego 
rzędu, których zaspokojenie reguluje prawo wzmocnienia [Maslow 2013: 
52]. Mówi ono o pojawieniu się pozytywnego czynnika wzmacniającego 
[Siuta 2009: 316] – poczucia przyjemności, które staje się motywatorem do 
jeszcze lepszego ich zaspokojenia [Maslow 2013: 84–88].

Teoria hierarchii potrzeb ludzkich Maslowa stała się podstawą jed-
nego z najważniejszych kierunków psychologii, tj. psychologii humani-
stycznej, która zakłada, że naturalną potrzebą człowieka jest stawanie się 
lepszym i takim też czynienie świata wokół siebie przez realizację indywi-
dualnego potencjału. Kierunek ten podkreśla indywidualną i niepowta-
rzalną wartość jednostki oraz jej zdolność do bycia kreatywną, aktywną 
częścią środowiska, w którym żyje, a także tego, że wartość subiektywnej 
percepcji i rozumienia świata przez poszczególnego człowieka ma więk-
szą wartość niż obiektywna rzeczywistość. Psychologia humanistyczna 
interpretuje człowieka jako podmiot autonomiczny, który przyjmuje po-
stawę badawczą wobec rzeczywistości, obserwuje, przewiduje, planuje, 
wnioskuje i który, zgodnie z posiadaną wiedzą, przystosowuje się do 
świata i kształtuje go, podstawą zaś filozoficzną czyni egzystencjalizm, 
personalizm i fenomenologię [Maslow, Sutich 1961].
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„Psychologia humanistyczna jest rewolucyjna pod tym względem, że 
prezentuje pozytywny model ludzkiego doświadczenia” [Maslow 2013: 
355] i oznacza 

wiele rzeczy: ruch kulturowy, sieć społeczną, szereg ludzkich doświadczeń, zbiór 
technik, system wartości, organizację i teorię. Najlepiej, kiedy wszystkie współ-
działają ze sobą i wzajemnie się wzbogacają [Maslow, w: Greening 1984: 3].

Najbardziej oczywistą dziedziną, w której teoria potrzeb Maslowa 
mogła znaleźć praktyczne zastosowanie jest edukacja. Wyrosła na jej 
podstawie psychologia humanistyczna przyczyniła się w efekcie do po-
wstania kolejnego nurtu pedagogiki humanistycznej [Kwieciński, Śli-
werski 2003], której podstawę stanowi pojęcie człowieka w powiązaniu 
z kulturą danej epoki oraz wychowanie, którego celem jest „ideał uczło-
wieczenia jednostki ludzkiej przez zaszczepienie jej cech i właściwości 
najbardziej odpowiadających pojęciu człowieka” [Okoń 2004: 300]. Nurt 
ten, wywodzący się z przebudowy podstaw nauk humanistycznych na 
przełomie XIX i XX w., dokonujący się głównie w Niemczech [Kupisie-
wicz 2010: 127–151], określany jako pedagogika reformy, progresywizm, 
nowe wychowanie, nowa szkoła lub aktywna szkoła, podjął liczne próby 
reformowania edukacji. Jego przedstawiciele zmierzali do przebudowy 
herbartowskiej starej szkoły poprzez odnowę treści i metod kształcenia, 
zaniechanie jej rygoryzmu i przesadnego intelektualizmu oraz dydaktycz-
nego formalizmu, a także postulowali usytuowanie dziecka w centrum 
procesu kształcenia i wychowania. Wśród reprezentantów nurtu odnowy 
znaleźli się m.in. Dewey, Cousinet, Decroly, Freinet, Montessori, Petersen 
czy Kerschensteiner pragnący „upodmiotowienia uczniów” [Kupisiewicz 
2010: 127; 2006: 33], „zmiany statusu ucznia, który powinien znaleźć się 
w centrum działania pedagogicznego” [Dewey 1967: 95], „uczenia się we 
współpracy” [Arends 1994: 325], „aktywizowania uczących się” [Kupisie-
wicz 2010: 131], „przygotowania ich do życia poprzez obserwację i koja-
rzenie nowych wiadomości z wiedzą już posiadaną” [Kupisiewicz 2010: 
132], wykształcenia u uczących się „sztuki samodzielnego, krytycznego 
myślenia” [Kupisiewicz 2010: 135] oraz „uczenia się w grupie” [Kupi-
siewicz 2010: 144, 147]. Przedstawiciele nowego wychowania czerpali 
z ideałów epoki oświecenia, z teorii takich myślicieli, jak J. J. Rousseau, 
J. H. Pestalozzi czy Montaigne [Jastrzębska 2011: 13], którzy już wówczas 
w swych pismach postulowali swobodę wyboru celów i dróg życiowych, 
a w dydaktyce – stosowania zasady poglądowości i doświadczania rzeczy 
użytecznych w życiu [Rousseau w Emil, czyli o wychowaniu 1762; Kupi-
siewicz 2010: 79], nawoływali do nauczania łączącego teorię z praktyczną 
działalnością [Pestalozzi w Wie Gertrud ihre Kinder lehrt 1955; Kupisiewicz 
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2010: 92] czy też nakłaniali do eksperymentowania i rozwijania umiejętno-
ści rozumowania. W założeniach nowego wychowania znalazły się rów-
nież niektóre tezy filozofii Jeana Piageta, który w swoich pracach na temat 
edukacji wskazywał na konieczność reformy edukacji, aby ta wspomaga-
ła wszechstronny rozwój osobowości oraz umożliwiała uczenie się przez 
działanie i odkrywanie [Jastrzębska 2011: 14]. W Polsce nurt humanistycz-
ny uwidocznił się w okresie oświecenia w działalności Komisji Edukacji 
Narodowej, która nakazywała, aby tak wychowywać dzieci i młodzież, 
aby „im było dobrze i z nimi było dobrze” [Kupisiewicz 2010: 90], jak też 
zalecała rozwijanie u uczniów samodzielności w rozwiązywaniu proble-
mów teoretycznych i praktycznych, budzenie u nich zainteresowania na-
uką i uczeniem poglądowym, aby przygotowywać obywateli zdolnych 
do przeprowadzenia w kraju reform [Wołoszyn 2003: 127–130]. Jednym 
zaś z najwybitniejszych przedstawicieli nowego wychowania w kraju 
był Bogdan Suchodolski, którego centralnym problemem filozoficznym 
i pedagogicznym był człowiek w nowych warunkach życia społecznego 
i cywilizacji. W swych pismach postulował, aby wychowanie uczyło ste-
rowania własnym życiem w szybko zmieniającym się świecie [Okoń 2004: 
390]. Wśród najważniejszych głoszonych przez przedstawicieli „nowego 
wychowania” postulatów, które obowiązują do dnia dzisiejszego, są na-
stępujące założenia dydaktyczne:

– uczeń w centrum dydaktycznych i wychowawczych poczynań szkoły;
– aktywność oraz samodzielność myślenia i działania dzieci i młodzieży jako 
dyrektywy naczelne pracy nauczyciela;
– plany i programy nauczania budowane przy udziale uczniów – w sensie na-
wiązywania do ich zainteresowań oraz potrzeb poznawczych, a nienarzucane 
im z zewnątrz w gotowej i niepodlegającej aktualizacji postaci [Kupisiewicz 
2006: 34–35].

Powstała, wskutek działalności ruchu nowego wychowania, humani-
styczna koncepcja dydaktyczna, propaguje zatem podmiotowe podejście 
zarówno do ucznia, jak i do nauczyciela. 

Humanistyczny nurt pedagogiki XX wieku […] wywiera wpływ na dydaktykę 
[…], w której pojawiają się takie kluczowe pojęcia, jak skoncentrowanie się na 
uczniu, rozwój jego autonomii i kreatywności oraz zmiana statusu nauczyciela 
i modyfikacja relacji pedagogicznej [Jastrzębska 2011: 13].

Humanistyczne założenia widoczne są również w koncepcjach zwią-
zanych z procesem wychowania – w rozwijaniu przypisywanych człowie-
kowi niezbywalnych atrybutów: wolności, odpowiedzialności, wyboru 
i umiejętności przekraczania własnych ograniczeń. Posiadanie tych atry-
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butów sprawia, że niemożliwe staje się narzucenie człowiekowi zachowań 
niezgodnych z jego potrzebami [Wojtyła 1976; Ingarden 1987; Krąpiec 
1991]. Stąd wniosek płynący dla organizacji procesu dydaktycznego, że 
wszelkie oddziaływania dydaktyczne nie mogą przyjąć form przymusu 
czy też narzuconego obowiązku. Powinny raczej być zachętą do pozna-
wania siebie i wyboru celów odpowiadających wzbudzonym potrzebom. 
Zachęcano zatem do stworzenia uczącemu się warunków umożliwiają-
cych samodzielne zaspokojenie podstawowych potrzeb, a także identyfi-
kację i rozwój potrzeb wyższego rzędu, co stymulować miało rozwój po-
tencjalnych umiejętności. 

Celem nauczania w duchu humanizmu nie jest powiększanie wiedzy, ale stwa-
rzanie […] możliwości wymyślania i odkrywania. […] Nauczanie oznacza 
tworzenie sytuacji, w których można odkryć struktury, nie oznacza ono prze-
kazywania struktur prowadzącego do przyswajania ich jedynie na poziomie 
werbalnym [Kupisiewicz 2010: 162; Dembo 1997: 315–316]2.

Tak zdefiniowany proces kształcenia, w którym uczestniczymy przez 
większą część naszego życia, oznacza zatem wszelkie działania zmierza-
jące do stworzenia uczącemu się możliwości poznawania świata, przy-
gotowanie do jego zmieniania poprzez rozwinięcie u uczącego się kwa-
lifikacji fizycznych i umysłowych, zdolności i uzdolnień, zainteresowań, 
zamiłowań i potrzeb oraz umiejętności uczenia się, a także kształtowania 
indywidualnej osobowości [Okoń 2004: 200]. Z perspektywy dydaktycz-
nej oznacza natomiast świadomie, planowo i systematycznie organizo-
wane oraz realizowane czynności (nauczyciela) umożliwiające uczniom 
przyswojenie sobie usystematyzowanych podstaw wiedzy, przygotowu-
jące ich do aktywnego udziału w życiu, przyczyniające się do rozwoju 
ich zainteresowań, aspiracji poznawczych tudzież potrzeby ustawicznego 
samokształcenia, jako warunku aktywnej i świadomej egzystencji w świe-
cie przemian, a także ukształtowanie wszechstronnego rozwoju intelektu-
alnego, emocjonalnego, wolicjonalnego i psychofizycznego [Kupisiewicz, 
Kupisiewicz 2009: 87–88].

Proces ten może być organizowany przez instytucję, tj., szkoły, wyż-
sze uczelnie, rodzinę, ale może być również podejmowany przez uczą-
cych się samorzutnie i wówczas przybiera postać samokształcenia. Nie-
zależnie od tego, na jakim etapie znajduje się jednostka ucząca się i czy 
jest to proces odbywający się w konkretnej instytucji, czy też jako natu-
ralna potrzeba, to zawsze składają się nań proces nauczania i uczenia się. 
Ten wzajemnie uzupełniający się proces definiowany jest jako „zbiór po-

2–Pisał na ten temat także J. Piaget, Dokąd zmierza edukacja?, Warszawa 1948.
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wiązanych ze sobą czynności uczniów i nauczyciela, warunkujących się 
wzajemnie i podporządkowanych realizacji wspólnego celu, którym jest 
wywołanie u uczących się pewnych zamierzonych i względnie trwałych 
zmian” ([Kupisiewicz 1978: 16]. Za pierwszy z nich – nauczanie, rozumia-
ne jako „organizowanie uczenia i kierowanie uczeniem się” [Kupisiewicz 
1978: 21] odpowiedzialny jest nauczyciel ze swoją wiedzą, umiejętnościa-
mi, kompetencjami i kwalifikacjami. Drugi – uczenie się, rozumiane jako 
proces zamierzonego nabywania przez uczący się podmiot określonych 
wiadomości, umiejętności i nawyków, dokonujący się w toku bezpośred-
niego i pośredniego poznawania rzeczywistości [Kupisiewicz 1978: 18], 
jest wypadkową pracy nauczyciela i realizacji naturalnych potrzeb każ-
dego człowieka. Efektywność obu procesów zależy w dużej mierze od 
nauczyciela, który dla uczących się „staje się wzorem lub antywzorem 
postępowania” [Okoń 2004: 266]. Efekt pracy dydaktycznej nauczyciela 
zależny jest zatem od tego, czy rozumie on obowiązujące na danym etapie 
cele wychowania i kształcenia, czy potrafi stosować adekwatne dla danej 
grupy docelowej metody i strategie pracy oraz środki dydaktyczne, a tak-
że czy potrafi zapewnić takie warunki, jakie umożliwiają osiąganie pożą-
danych zmian w uczących się i wyzwalają w nich aktywność poznawczą, 
emocjonalną tudzież praktyczną. I w końcu, czy potrafi tak zorganizować 
proces dydaktyczny, aby – jak mawiał Albert Einstein – polegał on na tym, 
żeby to, co się ma do zaoferowania uczniom, postrzegali oni jako drogo-
cenny dar, a nie jako przykry obowiązek.

Aby tak się stało, nauczyciel musi być odpowiednio przygotowany 
do odgrywania tej roli, tj. musi być biegły w przedmiocie nauczania oraz 
troszczyć się o dobro uczących się, poprzez pokazanie im, że włada od-
powiednim zasobem wiedzy, repertuarem najlepszych sposobów postę-
powania pedagogicznego, jest zdolny do refleksji i autorefleksji, potrafi 
rozwiązywać powstałe w procesie dydaktycznym problemy, a także, 
że ma świadomość ustawicznego kształcenia i podwyższania własnych 
kompetencji i kwalifikacji [Arends 1994: 36]. Jeśli nauczyciel spełnia te 
kryteria, można mówić o efektywnym nauczycielu, który potrafi zainte-
resować i zaktywizować uczących się, aby podjęli współpracę w tworze-
niu satysfakcjonującego obie strony procesu dydaktycznego. Wymaga 
się od niego, niezależnie od szczebla nauczania, przedmiotu i typu szko-
ły, aby sprawował w procesie dydaktycznym trzy funkcje: kierowniczą, 
inter akcyjną oraz organizacyjną, tj. umiał przewodzić grupie, komuniko-
wać się z innymi uczestnikami procesu dydaktycznego i współpracować 
z nimi na poziomie działań szkoły i środowiska [Arends 1994: 41]. Oprócz 
nich nauczyciel musi dysponować szeroką wiedzą m.in. na temat celów, 
metod, zasad, strategii, technik, stylów nauczania i uczenia się, środków 
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dydaktycznych oraz umiejętnością wykorzystania tej wiedzy. Nauczanie 
jest bowiem „zespołem czynności nauczyciela kierującego procesem ucze-
nia się uczniów” [Półturzycki 2014: 183], a „głównym celem nauczania 
jest uczenie się” [Altet 1997: 5]. Aby osiągnąć założony cel (efekt) procesu 
kształcenia, tj. zaktywizowanie uczących się i zmotywowanie ich do na-
uki, nauczyciel musi odpowiednio zaplanować, zorganizować, przepro-
wadzić, a następnie dokonać ewaluacji własnej działalności w celu popra-
wy ewentualnie popełnionych błędów i niedociągnięć. 

Pierwszym warunkiem potrzebnym do osiągnięcia tego celu jest 
świadomość grupy docelowej – jej możliwości, umiejętności, potrzeb 
i oczekiwań. Inaczej bowiem wygląda praca nauczyciela z dziećmi, inaczej 
z młodzieżą gimnazjalną lub licealną, a jeszcze inaczej z dorosłymi, któ-
rzy stanowią specyficzną grupę uczących się z uwagi na swą niejednorod-
ność. Problematyczne jest już samo pojęcie dorosłości: trudno jest wyzna-
czyć taką chwilę w życiu człowieka, w której można powiedzieć, że stał 
się dorosłym, a poza tym istnieją przynajmniej cztery znaczenia tego po-
jęcia [Knowles, Holton, Swanson 2009: 65]. Dorosłość lub dojrzałość ozna-
cza osiągnięcie wieku, w którym człowiek staje się zdolny do rozmnaża-
nia (biologiczny aspekt), kiedy prawo zezwala mu głosować i wchodzić 
w związek małżeński bez zgody rodziców (aspekt prawny), kiedy zaczy-
na odgrywać określone role społeczne, np. pracownika, małżonka, rodzi-
ca, obywatela (aspekt społeczny), w końcu w momencie, kiedy zgodnie 
z obrazem samego siebie uważa się za odpowiedzialnego i potrafi kie-
rować samym sobą (aspekt psychologiczny) [Knowles, Holton, Swanson 
2009: 65; Siuta 2009: 63–64]. Można zatem przyjąć, za Pachocińskim [1998], 
że dorosłość jest fazą życia, w którą wkracza człowiek po gwałtownych 
zmianach rozwojowych prowadzących do dojrzałości biologicznej i spo-
łecznej, wyrażającej się w zdolności do prokreacji, oraz odpowiedzialnego 
podejmowania nowych ról społecznych związanych z zakładaniem wła-
snej rodziny, rodzeniem i wychowywaniem dzieci, podejmowaniem i roz-
wijaniem aktywności zawodowej, a przede wszystkim, w autonomicznym 
kierowaniu własnym życiem. Tak rozumiana dorosłość dzieli się według 
Wiatrowskiego, na cztery fazy, które charakteryzują się określonymi ce-
chami i w których człowiek ma do spełnienia określone zadania. Zakłada 
się, że dorosłość zaczyna się w 18.–20. roku życia i jest to tzw. wczesna do-
rosłość, trwająca do około 35. roku życia [według modelu Eriksona 2012], 
lub od 40. do 45. roku życia [według koncepcji Levinsona 1978, za: Brze-
zińska 2004]. Pomiędzy 30.–35. rokiem życia [Erikson 2012] lub w wieku 
40–45 lat [Levinson et al. 1978], człowiek znajduje się w okresie przejścia 
do średniej dorosłości, która trwa do około 65. roku życia. Lata życia 50–65 
[Erikson 2012] lub 60–65 [Levinson et al. 1978] stanowią natomiast czas 
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późnej dorosłości [Harwas-Napierała, Trempała 2014]. Każdy z wymie-
nionych tu okresów niesie w procesie kształcenia inną specyfikę – inne są 
potrzeby i możliwości uczących się, inna motywacja do ich zaspokojenia 
i inne oczekiwania. Znajomość tych uwarunkowań jest bardzo potrzebna 
nauczycielowi w organizacji procesu dydaktycznego, gdyż w dużej mie-
rze jest ona gwarantem jego sukcesu. 

Szczególnie ważna jest dla nauczycieli akademickich, organizujących 
proces dydaktyczny dla studentów będących w specyficznym okresie 
swego życia – we wczesnej dorosłości, która jest okresem pełnym zawiro-
wań w życiu osobistym i zawodowym, w sferze emocjonalnej, społecznej 
i poznawczej. Z jednej strony jest okresem pełni sił fizycznych i sprawno-
ści intelektualnej, okresem samodzielności życiowej i twórczej ekspansji 
prowadzącej człowieka do samorealizacji, z drugiej – okresem piętrzenia 
się wielu zadań i obowiązków, zwykle trudnych do pogodzenia. Stąd 
okres ten jest najbardziej dramatyczny w życiu – pełen sukcesów, wiel-
kich radości, ale równocześnie stresów i porażek. 

Studenci znajdują się w specyficznym wieku rozwojowym, w którym podejmo-
wane zostają różnorodne role – np. czasem jeszcze ucznia […], studenta […], 
małżonka […], rodzica […], pracownika […] [Sajdak 2013: 167].

W tym okresie życia człowiek posługuje się inteligencją skrystalizo-
waną [Nęcka 2001: 721–760], kształtującą się w wyniku interakcji inteli-
gencji płynnej [Siuta 2009: 112] oraz doświadczenia i przejawiającą się 
w kompetencjach lub nabytych zdolnościach umysłowych. Do nich należą 
np. zdolność rozumienia, rozumowania, wnioskowania, myślenia, myśle-
nia abstrakcyjnego, odkrywania relacji i korelatów, rozwiązywania zadań 
umysłowych i problemów, a także zdolność do kontroli własnych pro-
cesów poznawczych, uczenia się, tj. odkrywania strategii poznawczych 
– uczenia się, zapamiętywania, zrozumienia i metapoznawczych – plano-
wania, monitorowania, regulowania [Siuta 2009: 110–111; Filipiak 2012: 
73] oraz zdolność przystosowania się do środowiska. Nauczyciel akade-
micki musi mieć zatem świadomość złożoności procesu dydaktycznego 
adresowanego do studentów – procesu łączącego dwie fazy rozwoju czło-
wieka: młodzieńczość i wczesną dorosłość oraz dwa modele dydaktyczne: 
pedagogiczny i andragogiczny. 

Model pedagogiczny, do którego przyzwyczajeni są młodzi ludzie 
rozpoczynający studia, przypisuje nauczycielowi pełną odpowiedzial-
ność za podejmowane działania dydaktyczne: za cele, treści, metody, 
strategie oraz efekty uczenia się uczniów. Zadaniem samych uczniów jest 
jedynie uczestniczenie w procesie dydaktycznym poprzez wykonywanie 
poleceń nauczyciela. Uczniowie muszą tylko wiedzieć, że mają się uczyć 
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wszystkiego, co zaordynuje im nauczyciel – bez refleksji, „w jaki sposób 
to, czego się uczą, przekłada się na ich życie” [Knowles, Holton, Swanson 
2009: 63]. Stan wiedzy, postawy, zdolność do samokierowania, gotowość 
do zdobywania wiedzy, organizowanie procesu uczenia się ucznia są na-
stępnie oceniane przez nauczyciela. Ta ocena jest dla ucznia jego obrazem 
samego siebie. Jeśli nauczyciel popełnił błąd w ocenie, prowadzi to często 
do poczucia niedo- lub przewartościowania [Bruner 1961; Erikson 1959; 
2012; Półturzycki 2014: 300–301]. Pozycja nauczyciela i rola, jaką odgry-
wa on w procesie dydaktycznym oraz często przyjmowana przez niego 
funkcja edukatora, powodują, że nauczyciel staje się dla swoich uczniów 
źródłem wiedzy i doświadczenia. Dzieje się tak, gdyż doświadczenie sa-
mych uczniów ma „niewielką wartość jako zasób pomocny w uczeniu się” 
[Knowles, Holton, Swanson 2009: 64]. Uczniowie uczą się więc wszystkie-
go, co nauczyciel zada jako konieczne do zaliczenia testu lub egzaminu. Są 
zorientowani na przedmiot uczenia się – na nauczenie się określonej partii 
materiału, aby zdobyć pozytywną ocenę z przedmiotu. 

Inaczej wygląda sytuacja w modelu andragogicznym. Dorośli uczą 
się, kiedy wiedzą, dlaczego mają się czegoś uczyć, dlatego zadaniem na-
uczyciela organizującego proces dydaktyczny dla dorosłych jest „pomoc 
uczniom w uświadomieniu sobie potrzeby wiedzy” [Knowles, Holton, 
Swanson 2009: 66]. Nauczyciel pracujący z dorosłymi musi mieć świado-
mość, że ci rozpoczynają działania edukacyjne dopiero wówczas, kiedy 
są postrzegani przez nauczyciela jako osoby odpowiedzialne za swoje de-
cyzje i za proces uczenia się. Nauczyciel musi zatem zmienić własne na-
stawienie i z edukatora stać się ich moderatorem lub facylitatorem. W or-
ganizacji procesu dydaktycznego dla dorosłych musi również pamiętać 
o ich doświadczeniach życiowych i edukacyjnych, gdyż będą one miały 
z pewnością wpływ na stosunek do uczenia się. Jeśli nauczyciel będzie je 
ignorował bądź pomniejszał, będzie to postrzegane jako odrzucenie ich 
jako osób, co skutkować może zniechęceniem się do nauki. Pamiętać tak-
że należy, że zasób zdobytych doświadczeń niesie ze sobą pozytywne, 
ale również negatywne skutki – dorośli uczący się mają już swoje przy-
zwyczajenia i nie będą chętni do ich zmiany. Dlatego nauczyciel powi-
nien stworzyć takie warunki nauczania, aby uczący się mogli przyjrzeć się 
swoim nawykom i przyzwyczajeniom, obiektywnie je ocenić i otworzyć 
się na nowe podejście i metody nauczania – uczenia się. 

Większe doświadczenie niesie […] ze sobą potencjalne negatywne skutki. Pod-
czas gromadzenia doświadczeń mamy skłonność do wykorzystywania nawy-
ków umysłowych, uprzedzeń i założeń, które mogą zamykać nasze umysły na 
nowe idee, świeże doznania i alternatywne sposoby myślenia [Knowles, Holton, 
Swanson 2009: 67].
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Wielu nauczycieli akademickich sądzi, że nauczany przez nich przed-
miot jest atrakcyjny dla studentów, gdyż sami są zafascynowani daną 
dziedziną wiedzy. Nic bardziej mylnego. Dorosły uczący się będzie uczył 
się tylko tych przedmiotów lub tych zagadnień z danego obszaru wie-
dzy, które uzna za konieczne w kontekście radzenia sobie w danej sytu-
acji życiowej. „Dorośli stają się gotowi do uczenia się tych rzeczy, które 
potrzebują wiedzieć i które muszą umieć robić, aby skutecznie radzić so-
bie z sytuacjami życiowymi” [Knowles, Holton, Swanson 2009: 67]. Stąd 
też ich orientacja w uczeniu się będzie skoncentrowana na konkretnych 
problemach (zagadnieniach) z danego obszaru wiedzy, nie zaś na sa-
mym przedmiocie. Takie podejście do uczenia się związane jest z typem 
motywacji, która pobudza aktywność poznawczą dorosłych, tj. z moty-
wacją wewnętrzną – pragnieniem, potrzebą zdobycia wiedzy, kwalifika-
cji, podwyższenia własnej wartości i jakości życia. Organizacja procesu 
dydaktycznego na poziomie szkoły wyższej jest zatem wyzwaniem dla 
nauczyciela akademickiego, który powinien łączyć w swych działaniach 
dydaktycznych wiedzę z zakresu pedagogiki i andragogiki w celu stwo-
rzenia efektywnego procesu nauczania i uczenia się. Podobnie jak nauczy-
ciel szkolny, musi dysponować wiedzą ogólną: deklaratywną i procedu-
ralną [Kupisiewicz, Kupisiewicz 2009: 190; Siuta 2009: 307], teoretyczną 
i praktyczną [Okoń 2004: 450], bierną i czynną [Tomaszewski 1963; 1968] 
oraz kompetencjami potrzebnymi do wykonywania zawodu nauczyciela. 
Kompetencje te rozumiane są w psychologii jako „umiejętność” [Siuta 2009: 
123–125] bądź „zdolność lub zdatność do czegoś, umiejętność, pojętność, 
sprawność, biegłość, wprawę, skuteczność lub zręczność” [Bruner 1978], 
a w pedagogice jako „zdolność do samorealizacji będąca głównie rezulta-
tem efektywnego uczenia się” [Kupisiewicz, Kipisiewicz: 2009: 82; Okoń 
2004: 185]. Kompetencje w rozumieniu pedagogicznym to również: zakres 
uprawnień do podejmowania konkretnych działań [Strykowski 2004], go-
towość do wykonywania zadań na określonym poziomie [Jenkins 1991], 
wyuczona umiejętność robienia rzeczy dobrze i sprawność niezbędna do 
radzenia sobie z problemami [Fontana 1992], „umiejętność i wiedza, jaką 
powinni posiąść (nauczyciele), aby skutecznie wypełniać mogli swe funk-
cje” [Arends 1994: 40–47] i „związane z nimi różnorodne zadania” [Pfeif-
fer 2001: 194] czy zasób wiedzy, repertuar sposobów postępowania peda-
gogicznego i umiejętność refleksji [Arends 1994]. Z definicji tych wysnuć 
można wniosek, że kompetencje są kwalifikacjami niezbędnymi do efek-
tywnego wykonywania zawodu nauczyciela, takimi jak przekazywanie 
wiedzy, uczenie sposobów skutecznego uczenia się oraz wychowywanie. 
Wszystkie one pomagają kreować obraz współczesnej edukacji, w której 
najważniejsze jest „już nie tylko rozwijanie umiejętności, ale kształtowa-



197Metody aktywizujące w nauczaniu dorosłych... 

nie postaw, z których najważniejsze to: umieć przystosowywać się, zmie-
niać świat i zmieniać siebie, a także tworzyć nowe rzeczy” [Bacus, Romain 
1992: 20]. Pedagodzy i dydaktycy przyjmują różne stratyfikacje kompeten-
cji potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela, np. kompetencje 
językowe, komunikacyjne, socjolingwistyczne, wychowawcze [Siuta 2009: 
123–125], metodyczne, krajo- i kulturoznawcze, pedagogiczne i medial-
ne [Pfeiffer 2001], Strykowski zaś wyróżnia kompetencje merytoryczne, 
psychologiczno-pedagogiczne, diagnostyczne, planistyczne i projektowe 
komunikacyjne, medialne, kontrolne i ewaluacyjne, oceniania progra-
mów oraz podręczników szkolnych, a także kompetencje autoedukacyj-
ne [Strykowski 2004]. Oprócz nich każdy nauczyciel powinien posiadać 
jeszcze jedną kompetencję – zdolność do komunikacji interpersonalnej. Ta 
zaś oznacza, według Romana Jacobsona, wymianę informacji, tj. werbal-
ny, wokalny lub niewerbalny komunikat pomiędzy nadawcą a odbiorcą 
za pośrednictwem kanału wzrokowego, akustycznego albo wizualnego 
[Kuziak 2008: 25]. Konkludując powyższe wywody należy stwierdzić, że 
nauczyciel akademicki, podobnie jak nauczyciel pracujący na I, II, III czy 
IV etapie edukacyjnym, powinien władać kompetencjami pedagogiczny-
mi, dydaktycznymi, metodycznymi, komunikacyjnymi i interakcyjnymi 
oraz umieć je dostosować do grupy studentów. Aby proces ten przebiegał 
bez większych oporów ze strony uczących się, należy spełnić jeszcze je-
den warunek – stworzyć atmosferę przyjazną nauce i rozwojowi uczącego 
się, która powinna być autentyczna, pełna akceptacji dla rozmówcy oraz 
empatycznego zrozumienia [Kuziak 2008: 47–68]. Takie podejście nauczy-
ciela (również akademickiego) do organizacji procesu kształcenia, spowo-
duje otwarcie się uczących i rozbudzenie w nich wewnętrznej motywa-
cji poznawczej, czyli zamiaru uczenia się koniecznego w odniesieniu do 
sukcesu dydaktycznego. „W procesie nauczania – uczenia się […] ważne 
stają się motywy uczenia się i sam problem zainteresowania uczącego się 
nauką” [Filipiak 2012: 92]. Motorem zaś wszelkiej działalności poznaw-
czej jest zainteresowanie wywołane przez jakąś potrzebę, co w kontekście 
nauczania i uczenia się oznaczać może wywołanie woli uczenia się [Bru-
ner 1974]. Głównym celem każdego nauczyciela powinno być więc roz-
wijanie u uczących się motywacji poznawczej, gdyż, jak twierdzi Filipiak, 
najlepszym sposobem, aby wytworzyć zainteresowanie jakimś przedmio-
tem, jest uczynić go godnym poznania [Filipiak 2012: 92–105]. Osiągnąć to 
można poprzez zaangażowanie uczących się w proces dydaktyczny, po-
przez stworzenie sytuacji edukacyjnej odpowiadającej na zainteresowania 
uczących się. W przypadku osób dorosłych jest to np. „możliwość roz-
wiązania w ten sposób problemów życiowych lub dostrzeżenia (innych) 
korzyści płynących z uczenia się” [Knowles, Holton, Swanson 2009: 182]. 
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Według teorii Wlodowskiego, motywacja dorosłych do uczenia się jest 
sumą czterech czynników: sukcesu odnoszonego w procesie uczenia się, 
woli wywołanej poczuciem wpływu na uczenie się, wartości przyswaja-
nych treści oraz przyjemności płynącej z procesu uczenia się [Wlodowski 
1985].

Uczący się dorośli będą najbardziej zmotywowani, jeśli uwierzą, że są w stanie 
nauczyć się nowych treści (oczekiwanie) oraz że uczenie pomoże im w rozwią-
zaniu ich problemów (pomoc), które są dla nich znaczące (wartość) [Knowles, 
Holton, Swanson 2009: 183].

Edukacyjną implikacją uznania ważności zainteresowania jest stoso-
wanie metod zorientowanych na uczenie się, określanych jako aktywizu-
jące metody nauczania. Wychodząc od definicji metody i aktywizacji, pod 
pojęciem aktywizujących metod nauczania rozumieć można 

zespół zaplanowanych, systematycznie stosowanych sposobów postępowa-
nia nauczyciela polegający na odpowiednim doborze działań dydaktycznych, 
składających się z odpowiednio dobranych procesów myślowych i czynności 
praktycznych wykonywanych w odpowiedniej kolejności, prowadzących do 
określonego celu – do wywołania zainteresowania, samodzielności i aktywności 
poznawczej, wytwórczej, społecznej i kulturalnej [Kupisiewicz 1978: 154; por. 
także Szulc 1997: 130; Okoń 2004: 242; Kupisiewicz, Kupisiewicz 2009: 9].

Obecnie w dydaktyce ogólnej wyróżnić można wiele różnych klasyfi-
kacji metod nauczania, które ukazują różne sposoby definiowania same-
go pojęcia „metoda”. Metoda może być rozumiana na trzech płaszczy-
znach [Stern 1983], jako approach, tj. ‘podejście do nauczania’ określające 
całokształt, koncepcję nauczania [Pfeiffer 2001: 52], method – ‘metoda’ 
rozumiana jako sposób nauczania [Okoń 2004: 243], technique – ‘techni-
ka uczenia się’, przez którą rozumie się „chwyt nauczania” [Pfeiffer 2001: 
52] lub „umiejętność sprawnego, precyzyjnego, na najwyższym poziomie 
wykonywania określonych czynności” [Kupisiewicz 2009: 179], albo też 
jako „learnig teaching strategies”, czyli ‘strategie nauczania’ bądź ‘stra-
tegie uczenia się’, definiowane jako sztuka koordynowania działań dla 
osiągnięcia celu (Słownik języka polskiego 2006), jako „sposób nauczania lub 
uczenia się, wybrany z rozmysłem i świadomie stosowany” [Jastrzębska 
2011: 33; Galisson, Puren 2001: 125] bądź też jako „celowe zachowania na-
uczyciela lub uczącego się zmierzające do ułatwiania zdobywania i prze-
twarzania informacji” [Filipiak 2012: 73]. Mówiąc o metodach nauczania 
należy jeszcze wspomnieć o sytuacji częstego, wymiennego stosowania 
podanych tu pojęć w odniesieniu do nich samych, np. „termin metoda 
bywa niekiedy używany zamiennie z terminem technika” [Szulc 1997: 
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130], a strategie i techniki uczenia się, zdaniem Zawadzkiej, są pojęcia-
mi tak do siebie zbliżonymi, że często używa się ich wymiennie, chociaż 
dotyczą innego spojrzenia badawczego. Strategie, jak uważa wspomnia-
na autorka, to pojęcie psycholingwistyczne, które oznacza pewne plany 
mentalne, psychologiczne sposoby zachowań, mogące zawierać techniki; 
techniki zaś są pojęciem dydaktycznym i rozumiane są jako zbiór spraw-
dzonych sposobów efektywnej pracy umysłowej [Zawadzka 2004: 226]. 
Podobnie skomplikowana jest stratyfikacja metod nauczania. Kupisie-
wicz wyróżnia następujące grupy metod: metody oparte na obserwacji 
i pomiarze, metody oparte na posługiwaniu się słowem (opowiadanie, 
wykład, pogadanka, dyskusja, praca z książką), metody oparte na dzia-
łalności praktycznej uczniów (laboratoryjna, problemowa, zajęć praktycz-
nych) oraz metodę gier dydaktycznych (sytuacyjna). Okoń podaje inną 
klasyfikację – wyróżnia cztery grupy metod: metody podające (uczenie się 
poprzez przyswajanie), problemowe (uczenie się poprzez odkrywanie), 
waloryzujące (uczenie się poprzez przeżywanie) i praktyczne (uczenie się 
poprzez działanie) [Okoń 2004: 243]. W swojej publikacji Wprowadzenie do 
dydaktyki ogólnej z roku 2003 metody te nazywa jednak nieco inaczej – okre-
śla je jako metody asymilacji wiedzy (podające), które wymagają uczenia 
się przez przyswajanie, oparte są na aktywności poznawczej o charakte-
rze reproduktywnym (zalicza do nich opis, opowiadanie, wykład, poga-
dankę, dyskusję, pracę z książką, uczenie się programowania); metody 
samodzielnego dochodzenia do wiedzy (problemowe), które wymagają 
uczenia się przez odkrywanie i opierają się na twórczej aktywności po-
znawczej, na rozwiązywaniu problemów (np. metody szczegółowe i kla-
syczna metoda przypadków, sytuacyjna, burza mózgów, mikronauczanie, 
gry dydaktyczne); metody waloryzacyjne (eksponujące), które wymagają 
uczenia się przez przeżywanie i opierają się na aktywności emocjonalno-
-artystycznej (np. metody szczegółów, impresywne i ekspresyjne) oraz 
– jako ostatnie – metody praktyczne, które wymagają uczenia się przez 
działanie i opierają się na aktywności praktyczno-technicznej zmieniają-
cej otoczenie (np. metody szczegółowe, czyli ćwiczebne i realizacji zadań 
wytwórczych – projektów). Półturzycki, korzystając ze stratyfikacji Kupi-
siewicza i Nowackiego, podaje jeszcze inny podział metod nauczania: me-
tody zależne od źródeł wiedzy (źródłem wiedzy mogą być: przedmioty 
– metoda pokazu; słowo nauczyciela – metoda opisu, pogadanki, wykła-
du, opowiadania, dyskusji; tekstu drukowanego – praca z podręcznikiem 
lub z tekstem; środki poglądowe – pokaz; prace praktyczne – omówienie, 
pokaz, ćwiczenia), metody zależne od etapu w procesie samodzielnego 
uczenia się i studiowania oraz metody zależne od ich złożoności (metody 
proste, tj. wykład, dyskusja, pokaz, pogadanka; metody kompleksowe – 
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metoda nauczania praktycznego – przykłady, demonstracje, a także meto-
da problemowa). Biorąc zaś za kryterium podziału cele dydaktyczne, Pół-
turzycki proponuje jeszcze inny podział metod. Jeśli za cel dydaktyczny 
obiera się podanie nowego materiału – proponuje opowiadanie, wykład, 
pracę z podręcznikiem, demonstracje zjawisk, przedmiotów i środków 
poglądowych, obserwację, pracę z tekstem, gdy celem jest poszukiwanie 
wiedzy – przygotowanie referatów, zajęcia laboratoryjne, zadania pro-
blemowe, gdy zaś jako cel obierze się utrwalenie wiedzy – to metodami 
pracy powinny być powtarzanie systematyzujące i ćwiczenia utrwalające. 
Kontrolując wiadomości, należałoby stosować natomiast metody kontroli 
ustnej, pisemnej, sprawdziany, egzaminy i testy. Analizując przytoczone 
klasyfikacje metod dydaktycznych wysnuć można wniosek, że nie ma 
zgodności co do sposobów podziału metod, gdyż może on być uwarun-
kowany zwróceniem uwagi na sfery działalności człowieka: biologiczną, 
poznawczą, emocjonalną i społeczną, na cel, który może być osiągnięty 
dzięki stosowaniu tej metody, bądź też na pomoce dydaktyczne, opierając 
się na których stosuje się daną metodę. 

Oprócz metod nauczania, w literaturze fachowej znaleźć można jesz-
cze pojęcie metoda uczenia się, definiowane jako „systematycznie stoso-
wany sposób uczenia się” [Okoń 2004: 245], 

jako sposoby postępowania polegające na stwarzania uczniom okazji do naucze-
nia się czegoś poprzez np. wysłuchanie wykładu, przeczytanie przez nauczycie-
la książki czy artykułu, udział w przedstawieniu teatralnym lub dyskusję. Przy 
czym uczenie się ma charakter okolicznościowy, w przeciwieństwie do naucza-
nia [Kupisiewicz, Kupisiewicz 2009: 104]. 

Metoda uczenia się to również pomaganie uczniowi w budowaniu 
wewnętrznego modelu uczenia się, 

opartego na zasadach metapoznawczych [gdzie] ważne stają się osobisty stosu-
nek […] do wiedzy i opanowanie przez niego metody tworzenia wiedzy, proce-
dury poznania naukowego, a także umiejętność zarządzania wiedzą i zdobywa-
ną informacją [Filipiak 2012: 147–148]. 

W definicjach tych widoczne jest podstawowe założenie dydaktyki 
– organizowanie efektywnego procesu dydaktycznego, czyli aktywizu-
jącego wszystkie zmysły uczących się, o czym mówi teoria zapamięty-
wania autorstwa amerykańskiego pedagoga Edgara Dale. Dale przedsta-
wił w bardzo przejrzysty sposób efektywność sposobów przekazywania 
informacji i jej zapamiętywania poprzez aktywizowanie poszczegól-
nych zmysłów, co związane jest również z zaangażowaniem uczących 
się w proces uczenia się. Uczący wykazują najmniejsze zaangażowanie 
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w proces dydaktyczny wówczas, gdy uczestniczą w zajęciach aktywizu-
jących ich jedynie poprzez sygnały werbalne – kiedy słuchają lub czytają 
nowe informacje. Rozwijają wówczas sprawności receptywne – rozumie-
nie tekstu słuchanego bądź czytanego, a te nie przyczyniają się do szyb-
kiego zapamiętania nowych informacji (jedynie w około 20 procentach). 
Jeśli sprawności te będą połączone z bodźcami wizualnymi w postaci ob-
razu względnie sprawnościami produktywnymi w postaci ćwiczeń czy 
zadań, których celem jest przygotowanie do budowy wypowiedzi ustnej 
lub pisemnej, np. poprzez zaznaczanie usłyszanych informacji albo łą-
czenie ich z obrazem – percepcja zapamiętywania wzrasta do 50 procent. 
Jeśli zaś uczniowie będą musieli na podstawie usłyszanego lub przeczy-
tanego tekstu zbudować własny tekst, np. w postaci streszczenia, notat-
ki albo wziąć udział w dyskusji – zapamiętają nowe informacje w około 
80–90 procentach. Wówczas mówi się już o czynnym udziale w procesie 
dydaktycznym. 

Najbardziej efektywną metodą prowadzenia zajęć jest zatem meto-
da aktywizująca wszystkie zmysły uczących się, a także wymagająca od 
nich łączenia nabytej wcześniej wiedzy z nowymi treściami oraz doświad-
czenia w rozwiązywaniu konkretnego przypadku lub problemu. Zatem 
przytaczane wcześniej w niniejszym artykule hasła nowej szkoły, czyli 
upodmiotowienie uczących się (skupienie się na ich zainteresowaniach 
i potrzebach), usytuowanie ich w centrum działania pedagogicznego (do-
stosowanie metod, zasad, strategii oraz technik nauczania i uczenia się do 
ich możliwości i potrzeb), stosowanie metody ‘uczenia się we współpracy’ 
czy ‘uczenia się poprzez działanie’ (aktywizowanie wszystkich zmysłów 
uczących się i pokazanie praktycznego aspektu procesu dydaktycznego, 
tj. możliwości wykorzystania treści przedmiotu w konkretnych działa-
niach, jak też wykorzystania własnych doświadczeń w rozwiązywaniu 
problemów pojawiających się w trakcie nauki) znajdują również obecnie 
uznanie w dydaktyce. Podobnie jak przedstawiciele nowej szkoły, współ-
cześni pedagodzy są zdania, że nauczyciele (także akademiccy), powinni 
mieć świadomość swej roli i zadań z niej wynikających – tworzenia sytu-
acji dydaktycznej respektującej samodzielną, własną aktywność uczącego 
się (studenta). Zdaniem Okonia nauczyciel powinien dążyć do tego, aby 
uczniowie przejawiali postawę aktywną, twórczą i operatywną. W tym 
celu powinien wykorzystać on własną wiedzę oraz odpowiednio prze-
myślane i dobrane metody, formy i środki dydaktyczne. Wielu pedago-
gów uważa ponadto, że na wzrost efektywności procesu dydaktycznego 
wpływ ma wykorzystanie kilku metod pracy, a nie posługiwanie się jakąś 
jedną, rzekomo uniwersalną metodą. Każda z nich może być realizowa-
na jako metoda aktywizująca bądź nie, a wszystko zależy od zachowania 



202 Sylwia Rapacka-Wojtala

nauczyciela, który może określone reakcje wyzwolić lub zablokować. Wy-
korzystanie metod aktywizujących ujęte zostało w teorii wielostronnego 
kształcenia, definiowanego jako 

kształcenie, które przez rozbudzanie i rozwinięcie zdolności poznawczych, 
motywacji i życia uczuciowego oraz zdolności do twórczej działalności prak-
tycznej wpływa na rozwój harmonijnie ukształtowanej osobowości [Okoń 2004: 
205–206]. 

W kształceniu wielostronnym ważne jest uaktywnienie uczących się 
w trzech kategoriach: intelektualnej, emocjonalnej i praktycznej, które 
może zachodzić w nauczaniu umożliwiającym przyswajanie gotowych 
wiadomości, rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych, 
przeżywanie wartości naukowych, społecznych, moralnych i estetycznych 
oraz bezpośredni udział w przekształcaniu warunków otoczenia. Metoda-
mi, które wykorzystywane są w kształceniu wielostronnym, są metody 
problemowe, przy czym należy zwrócić uwagę, że użyte tu pojęcie ‘meto-
dy problemowej’ nie jest równoznaczne z pojęciem w podanych wcześniej 
klasyfikacjach metod. Metody problemowe w nauczaniu wielostronnym, 
to wszystkie metody, które sprzyjają stosowaniu nowych wiadomości 
w praktyce, uczą dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów 
oraz sprawdzania wartości rozwiązania, a przede wszystkim aktywizują 
intelektualnie. W. Zaczyński zwraca uwagę, że stosowanie metod powodu-
jących rozwiązywanie problemów implikuje aktywność społeczną, a więc 
formę, w której atrybutem jest samodzielność podmiotu. Nie są one rów-
nież równoznaczne z aktywizującymi metodami nauczania podanymi 
przez Jadwigę Krzyżewską, która pojęcia tego użyła do konkretnych me-
tod, strategii i technik multisensorycznego nauczania dzieci i stąd zapewne 
ich nazwa zagościła już na stałe w dydaktyce ogólnej w nauczaniu szkol-
nym i akademickim. Do aktywizujących metod wymienionych przez Krzy-
żewską należą np. metody: 1) integracyjne – mają za zadanie wprowadzić 
życzliwą, miłą i przyjazną atmosferę w grupie; 2) definiowania pojęć – mają 
na celu naukę definiowania, wyrażania własnej opinii oraz przyjmowania 
różnych punktów widzenia (np. burza mózgów, inaczej nazywana fabryką 
pomysłów, giełdą pomysłów, sesją odroczonego wartościowania, metodą 
Osborna; mapa pojęciowa, inaczej zwana mapą myśli, mapą mózgu lub 
metodą Buzana; kula śniegowa, inaczej zwana dyskusją piramidową); 
3) hierarchizacji – uczą porządkowania wiadomości ze względu na ich 
ważność (np. piramida priorytetów), 4) twórczego rozwiązywania proble-
mów – uczą podejścia do problemów w sposób twórczy, kreatywny, roz-
wijają umiejętność dyskusji (np. metoda sześciu kapeluszy, zwana inaczej 
metodą De Bono), 5) współpracy – kształtują umiejętność współpracy, 



203Metody aktywizujące w nauczaniu dorosłych... 

zdolność do akceptacji różnic pomiędzy ludźmi (np. układanka); 6) dia-
gnostyczne – uczą rozpoznawania problemu, zbierania argumentów, ana-
lizowania, prognozowania (np. metaplan); 7) dyskusyjne – uczą dyskuto-
wania, zajmowania stanowiska poszanowania odmiennego zdania (np. 
debata za i przeciw); 8) rozwijające twórcze myślenie – kształtują myślenie 
niekonwencjonalne (np. fabuła z kubka); 9) grupowego podejmowania de-
cyzji – kształtują umiejętność podejmowania decyzji w grupie (np. drzew-
ko decyzyjne); 10) planowania – uczą planowania i organizowania działań 
(np. gwiazda pytań); 11) gry dydaktyczne – uczą respektowania ustalo-
nych reguł i osiągania ściśle określonego wyniku, poszanowania przyję-
tych norm, współdziałania (np. magiczny kalkulator); 12) przyspieszone-
go uczenia – pomagają w nauce szybkiego czytania (np. haki pamięciowe, 
łańcuchowa metoda skojarzeń) oraz 13) ewaluacyjne – pozwalają na ocenę 
własnej pracy, a także na przyjęcie krytyki (np. termometr uczuć). Krzy-
żewska zastrzega jednak, że o efektywności nauczania ww. metodami ak-
tywizującymi decyduje przygotowanie merytoryczne nauczyciela, jego 
cechy charakteru czy jego interakcja z uczniami. Uczeń staje się aktywny, 
gdy proponowane mu formy zajęć są dla niego atrakcyjne, zgodne z jego 
zainteresowaniami, kiedy ma poczucie bezpieczeństwa i może realizować 
własne pomysły oraz osiągać wyznaczone sobie cele. W literaturze doty-
czącej kształcenia dorosłych nie pojawia się zbyt często pojęcie ‘aktywizu-
jących metod nauczania’, jeśli już to rozumiane są one jako metody proble-
mowe należące do wymienianych w przytoczonych wyżej klasyfikacjach 
grupy metod opartych na słowie bądź na działalności praktycznej (klasyfi-
kacja Kupisiewicza) lub do metod asymilacji wiedzy, samodzielnego do-
chodzenia do wiedzy czy metod praktycznych (klasyfikacja Okonia). I tak 
aktywizującą metodą nauczania może być np. wykład problemowy, różne 
rodzaje dyskusji, metoda przypadku, metoda laboratoryjna, gry dydak-
tyczne, burza mózgów, a w końcu metody praktyczne, typu projekt i ćwi-
czenia. Analizując podane metody, zauważyć można, że często rozumiane 
są one w kształceniu akademickim jako formy zajęć, np. wykład i ćwicze-
nia. W dydaktyce mogą być również metodą, jeśli ich celem jest aktywny 
udział uczących się w rozwiązywaniu problemu lub kontrowersyjnego 
przypadku. Traktując wykład jako aktywizującą metodę nauczania należy 
brać pod uwagę zatem wykład problemowy, mający na celu przedstawie-
nie jakiegoś zagadnienia do dyskusji. Dyskusja, której celem jest próba wy-
pracowania wspólnego stanowiska możliwego do przyjęcia przez obie 
strony, może być również stosowana na zajęciach typu ćwiczenia. Może 
mieć wówczas formę: a) dyskusji konferencyjnej, gdzie temat podstawowy 
dzieli się na zagadnienia szczegółowe, omawiane w zespołach problemo-
wych, a następnie wyniki dyskusji przedstawiane są na ogólnym forum, 
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b) okrągłego stołu, która polega na swobodnej, nieformalnej wymianie po-
glądów na pewien wybrany temat między prelegentami a uczestnikami 
stołu, c) śnieżnej kuli – służy definiowaniu pojęć, pozwala każdemu słu-
chaczowi na sprecyzowanie i zaprezentowanie własnego zdania (definicji, 
stanowiska), poznanie zdania innych, a także daje możliwość przedysku-
towania danego pojęcia, uściślenia jego rozumienia, negocjowania zapisu, 
d) dyskusji panelowej, inaczej zwanej panelem lub dyskusją obserwowaną, 
której celem jest wymiana zdań pomiędzy dwoma gremiami: dyskutujący-
mi (eksperci – panel) i słuchającymi (audytorium – uczący się), składająca 
się z dwóch części: w pierwszej części spotkania wypowiadają się eksperci, 
następnie odbywa się między nimi dyskusja, w części drugiej głos w dys-
kusji może zabrać każdy uczestnik [Kupisiewicz, Kupisiewicz 2009: 38]. 
Na zajęciach ze studentami, prowadzonych w formie ćwiczeń bądź wykła-
dów, można również wykorzystać metodę przypadku. Dzięki niej studen-
ci uczą się analizować trudne i problematyczne przypadki, wysnuwać z tej 
analizy wnioski i rozwiązywać problemy. Podobne założenia spełnia me-
toda sytuacyjna. Jej celem jest wprowadzenie studentów w jakąś złożoną 
sytuację, za której takim lub innym rozwiązaniem przemawiają jakieś racje 
za i przeciw. Zadaniem uczących się jest zrozumieć tę sytuację oraz podjąć 
decyzję w sprawie jej rozwiązania, a następnie przewidzieć skutki tej decy-
zji bądź innych ewentualnych rozwiązań. W kształceniu akademickim czę-
sto stosowaną metodą jest metoda laboratoryjna służąca wykształceniu 
umiejętności przeprowadzenia jakiegoś doświadczenia, a także burza mó-
zgów – kształcąca umiejętność wyrażania własnej opinii. Podczas gdy me-
toda laboratoryjna znajduje zastosowanie przede wszystkim w naukach 
ścisłych, burzę mózgów można stosować na wszelkiego rodzaju zajęciach. 
Do powszechnie, choć często nieświadomie, stosowanych przez nauczy-
cieli metod aktywizujących, należy metoda projektowa, potocznie określa-
na jako tzw. projekt, np. przygotowanie prezentacji multimedialnej. Celem 
tej metody jest wykształcenie umiejętności (samodzielne lub w zespole za-
daniowym) zaplanowania, przygotowania, przeprowadzenia i zaprezen-
towania jakiegoś konkretnego zagadnienia. Zaletą stosowania tej metody 
jest kształcenie poczucia obowiązkowości, odpowiedzialności, kooperacji 
i operatywności – cech potrzebnych każdemu człowiekowi w życiu [Ra-
packa 2008: 24; 2010: 32; 2012: 52; 2013: 47]. Najczęściej stosowaną metodą 
nauczania studentów – przynajmniej w teorii, gdyż jest ona często mylona 
z formą zajęć – jest metoda ćwiczeń praktycznych. Metoda ta ma kształcić 
umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej w ćwicze-
niach symulujących sytuacje z życia codziennego. Natomiast najrzadziej 
stosowaną w nauczaniu dorosłych metodą aktywizującą jest z pewnością 
metoda gier dydaktycznych. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że pojęcie ‘gra’ 
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lub ‘zabawa’ kojarzy się zwykle z nauczaniem dzieci bądź młodzieży 
szkolnej i jako metoda pracy uważana jest przez dorosłych za mało poważ-
ną, choć spełnia wszystkie cechy aktywizującej metody nauczania. Umie-
jętnie przeprowadzone gry i zabawy językowe, których celem jest automa-
tyzacja konkretnych zagadnień leksykalno-gramatycznych czy kształcenie 
kompetencji komunikacyjnej [Lohfert 1993], świetnie sprawdzają się 
w nauczaniu dorosłych języków obcych. Do metod kojarzonych natomiast 
najczęściej z nauczaniem dorosłych należy z pewnością metoda praktyk 
(studenckich) oraz mikronauczanie, mające skonfrontować wiedzę teore-
tyczną z praktyką zawodową [Kołodziejczyk, Rapacka, Salski 2003: 187–
198]. Celem tych metod jest nauczenie uczenia się poprzez nauczanie – 
czyli kształcenie umiejętności zaplanowania, przygotowania, 
przeprowadzenia i oceny działalności praktycznej w konkretnych sytu-
acjach życiowych, zawodowych, społecznych. Metody te realizują ponad-
to postulaty pedagogiki humanistycznej oraz kształcenia wielostronnego: 
uczenia się poprzez działanie, współpracę czy nauczanie innych, co jest 
szczególnie ważne w pedeutologii. Dzięki metodzie projektowej, microte-
achingu i praktykom studenckim adepci zawodu nauczyciela zyskują 
możliwość aktywnego zdobywania wiedzy mającej zastosowanie w prak-
tycznych działaniach.

Konkludując stwierdzić należy, że nauczyciel (również akademicki) 
ma ogromne możliwości stosowania różnorodnych ‘aktywizujących’ me-
tod nauczania w procesie dydaktycznym. Musi jednak pamiętać o charak-
terystyce grupy docelowej, do której powinien dopasować wszelkie dzia-
łania dydaktyczne – studentów znajdujących się na pograniczu okresu 
młodzieńczego i wczesnej dorosłości. Praca z taką grupą docelową wyma-
ga powiązania wiedzy z zakresu pedagogiki i andragogiki, gdyż studenci 
prezentują różne modele uczenia się. W warsztacie nauczyciela zajmują-
cego się kształceniem dorosłych musi znaleźć się wiedza z zakresu formu-
łowania celów i określania efektów kształcenia, doboru treści nauczania 
wzbudzających zainteresowanie u uczących się, a także wyboru pomocy 
dydaktycznych adekwatnych do ich poziomu i możliwości. Nauczyciel 
pracujący z dorosłymi musi również wiedzieć, jakie metody nauczania 
należy stosować, aby wzbudzić w grupie docelowej potrzebę samoreali-
zacji, motywację, zainteresowanie i aktywność poznawczą, które z nich są 
odpowiednie dla danego typu i formy zajęć, a które aktywizują wszystkie 
zmysły, dzięki czemu wzrasta efektywność organizowanego przezeń pro-
cesu dydaktycznego. Nauczyciel pracujący z dorosłymi musi zatem posia-
dać odpowiednie kompetencje merytoryczne, pedagogiczne, dydaktycz-
ne, metodyczne i osobowościowe [Coste, North, Sheils, Trim 2001: 94–123; 
Okoń 2004: 298–299; Kupisiewicz 1978: 16–26; Jung 2001: 146; Kuziak 2008: 
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10; Pfeiffer 2001: 194–199], które w połączeniu z wiedzą z zakresu andra-
gogiki umożliwią zaplanowanie i przeprowadzenie efektywnego procesu 
dydaktycznego dla studentów.
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Activating methods in adult education.  
In other words, how to help students find  

the will to study 
(summary)

The progress of civilization and the economic, social, and cultural transformations 
resulting from it are behind the changes occurring in people and influencing their oppor-
tunities and needs. Those changes are triggered by the people striving to adapt to the new 
situation by acquiring knowledge, experiences, and skills, which help them find them-
selves in the existing reality. It is that need to acquire knowledge and the ability to employ 
it in life, which in effect leads to changes occurring in the entire personality, that is one 
of the basic human needs described by the psychologists and one of the key goals of the 
education process. Teacher responsible for organizing that process first of all should be 
acquainted with characteristics of the target group, for which all the didactic activities need 
to be adapted. In case of a university teacher the target group are students, who are on the 
verge of their transition from adolescence to early adulthood. Because the students employ 
various learning models, work with such a target group requires the teacher to be able to 
combine the knowledge from pedagogy and andragogics areas. The teacher working with 
adults needs to be familiar with such tools as knowledge about developing the objectives 
and defining education results, selection of content that is interesting to the students and 
of teaching aids adequate to the needs, levels, and abilities of the students. Teacher work-
ing with adults must also know what kind of teaching methods ought to be used in adult 
education, what methods are suitable for a given type of classes, and what methods help 
to activate all the senses, which in turn raises the effectiveness of the didactic process he/
she organizes. Teacher then ought to be competent in the content, pedagogy, didactics, 
and methodology areas, as well as should be able to combine those competences with the 
knowledge from the area of andragogics. 
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Scenariusze zajęć

Nagroda główna w konkursie 
„Twórz zespoły – zaangażuj – stwórz warunki uczenia się”

Joanna Bachura-Wojtasik

Temat zajęć: Wyzwolić wyobraźnię1  
– słuchowisko jako gatunek radia artystycznego

Ogólny opis: 
Niniejszy temat realizowany jest jako jeden z tematów poświęconych 

gatunkom radia artystycznego w ramach 30-godzinnego cyklu zajęć „Ga-
tunki dziennikarskie radiowe” na kierunku „dziennikarstwo i komunika-
cja społeczna” na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia. Przedmiot 
zapoznaje studentów z gatunkami radia informacyjnego, publicystyczne-
go i artystycznego. Natomiast zajęcia „Wyzwolić wyobraźnię – słuchowi-
sko jako gatunek radia artystycznego” zwracają przede wszystkim uwagę 
na słuchowisko radiowe jako odrębny gatunek radiowy, wskazują na jego 
estetyczną autonomię, na materię semiotyczną budującą radiowy teatr 
wyobraźni, etapy pracy nad słuchowiskiem radiowym, pozwalają stu-
dentom kreatywnie rozwijać pomysły oraz dzięki zastosowanej metodzie 
projektu uczą studentów odpowiedniego zaplanowania pracy i pozwalają 
na wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej podczas ćwiczeń warsz-
tatowych.

1–Określenie „Wyzwolić wyobraźnię” zaczerpnęłam z tytułu artykułu M. J. Drygasa, 
Wyzwolić wyobraźnię, [w:] Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz i A. Niziołek, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2010, s. 307–328.
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Cel zajęć: 
Celem niniejszych zajęć jest zapoznanie studentów z etapami pracy 

nad radiowym teatrem wyobraźni poprzez stworzenie przez nich w gru-
pach krótkiej radiowej opowieści (sceny słuchowiskowej, minisłuchowi-
ska) – od pomysłu, przez napisanie scenariusza, wybór obsady aktorskiej, 
próby scenek aż do ich nagrania i zrealizowania w studiu radiowym. Za-
jęcia kształcą umiejętność twórczego myślenia, postrzegania świata i rze-
czywistości tylko przez dźwięki, rozwijania pomysłów i realizowania ich 
według zasad dramaturgii obowiązujących w radiowych formach nar-
racyjnych, a także pozwalają studentom na wyrobienie kompetencji or-
ganizacyjnych i komunikacyjnych potrzebnych do pracy w grupach (tu: 
zespołach twórczych). 

Sposoby aktywizacji studentów: 
Ćwiczenie warsztatowe – sonda – sprawdzające umiejętność pra-

cy z materiałem audialnym oraz pomysłowość studentów; lodołamacz 
„Ćwiczenie z dyrygentem”; przygotowanie projektu w grupach – pomysł, 
scenariusz, realizacja – ćwiczenie elastyczności i spontaniczności; elemen-
ty warsztatu pisarskiego, feedback.

Metody dydaktyczne: 
Metoda aktywizująca – lodołamacz; metody oparte na działalności 

praktycznej – ćwiczenie warsztatowe (nagranie sondy prezentowanej 
podczas zajęć) i metoda projektu; metoda samodzielnego dochodzenia 
– dyskusja.

Czas potrzebny na realizację zadania: 
Zajęcia realizowane podczas 1,5 h bądź 3 h – w zależności od liczeb-

ności grup.

Etapy realizacji:
Zajęcia odbywają się w studiu radiowym.
1. Wysłuchanie sondy ulicznej, której tematem przewodnim jest 

„wyobraźnia”, przygotowanej przez studentów w ramach zajęć poświę-
conych sondzie (będącej przykładem radiowego gatunku publicystyczne-
go).

2. Lodołamacz – „Opowiadanie z dyrygentem” – celem ćwiczenia 
wprowadzającego do tematu ma być ćwiczenie spontaniczności wypo-
wiedzi, kreatywności opowiadania oraz budowanie klimatu otwartości. 
Studenci stają w okręgu, wykładowca informuje, że zadaniem grupy bę-
dzie wymyślenie fabuły opowieści. Mówić będzie ta osoba, którą wykła-
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dowca wskaże. Gdy wskaże kolejną osobę, jej zadaniem będzie przeję-
cie narracji w ściśle określonym punkcie (może się zdarzyć, że będzie 
to w środku zdania). Pozostała część grupy wymyśla następnie tytuł hi-
storii, miejsca, wydarzenia, postacie, początek, zakończenie. Ćwiczenie 
to jest dobrym punktem wyjścia wyjaśnienia metaforycznego określenia 
„Teatr wyobraźni”, jakim w dwudziestoleciu międzywojennym nazwa-
no słuchowisko. Ćwiczenie to uświadamia, że za pomocą słowa dodat-
kowo wzmocnionego przez inne dźwięki, można malować w wyobraźni 
odbiorcy obrazy, stwarzać widzialny świat, kreować emocje wykorzy-
stując scenografię dźwiękową. Brak obrazu sprawia, że włącza się nasza 
wyobraźnia, uruchamia się nasz prywatny film, a jego klimat, miejsce, 
bohaterowie zależą od naszej wrażliwości, naszego doświadczenia, rela-
cji z innymi ludźmi.

3. Co składa się na materię znakową radia? Jaką funkcję pełnią takie 
elementy, jak ludzki głos, słowo, muzyka, cisza, kuchnia akustyczna? Ja-
kie znaczenie jest im przypisywane?

Rozmowę wokół tych pytań inicjuje wysłuchanie fragmentu wybra-
nego słuchowiska (około siedem minut).

4. Jakie możliwości opowiadania o świecie ma dźwięk? Jaka jest siła 
oddziaływania dźwięku, muzyki, efektów akustycznych na słuchacza? 
Czy historia opowiedziana tylko w warstwie audialnej, bez udziału ob-
razów, widzialnej scenografii, jest w stanie poruszyć słuchacza i wpłynąć 
na jego emocje? 

Pytania te ewokują zwrócenie uwagi na diagram fabularny konstruk-
cji fabuły słuchowiska i zasady budowania dramaturgii w radiowych 
opowieściach.

5. Podział studentów na zespoły twórcze (od trzech do pięciu osób). 
Każdy z zespołów losuje jeden przedmiot (np. pocztówkę z Lizbony, płytę 
winylową, lornetkę teatralną), a następnie stwarza historię – krótkie opo-
wiadanie bez podziału na role – w której ten przedmiot odgrywa ważną 
rolę. Przedmiot może być bohaterem opowiadania lub może zostać użyty 
przez inne osoby / postaci. 

6. Odczytanie historii przez reprezentantów grup. Omówienie i wska-
zanie punktu kulminacyjnego w każdym opowiadaniu.

7. Pisanie scenariusza słuchowiska. Kolejny etap pracy w grupach 
polega na rozpisaniu narracji na dialogi, bo to one są dominującymi struk-
turami werbalnymi w słuchowisku, wykreowanie świata przedstawione-
go (określenie czasu, przestrzeni, bohaterów). Wielkie znaczenie ma kon-
strukcja fabuły oraz to, czy w minisłuchowiskach studentów mamy do 
czynienia z odpowiednio zbudowaną dramaturgią (wprowadzeniem do 
konfliktu, rozwinięciem akcji, rozwiązaniem konfliktu). 
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8. Próba i wstępne odegranie scen, polegające przede wszystkim na 
zaplanowaniu sytuacji nagrania, zbudowaniu odpowiedniego klimatu 
i atmosfery miejsca, wybraniu efektów dźwiękowych, planów akustycz-
nych (np. mikrofonowy plan bliski, plan daleki) itp. Bardzo ważne jest, by 
studenci zrozumieli, że dźwięk, podobnie jak obraz, daje się ułożyć w bli-
skich i szerokich planach, że rozstawiając bohaterów bardziej z prawej lub 
lewej strony, można zaplanować geografię przestrzeni. 

9. Nagranie oraz odsłuchanie słuchowisk. Ewaluacja – feedback 
– studenci w roli krytyków. Bardzo ważne jest, by przekazać konkretne 
spostrzeżenia, unikać uogólnień, argumentować swoje oceny. Istotne, by 
dojść do kilku konkluzji, m.in. o rażącej sile dźwięku i budowaniu w na-
szej wyobraźni obrazów za pomocą wypowiedzianego słowa, kuchni aku-
stycznej, o potrzebie wizualizacji tego, co słyszymy oraz zwrócenie uwagi, 
że zasady tworzenia słuchowisk radiowych podobne są do zasad budo-
wania dramaturgii np. w dziele filmowym. Słuchowiska radiowe wytwa-
rzają indywidualne obrazy będące reakcją poszczególnych słuchaczy na 
dostarczane informacje. Jeśli wskazówek będzie zbyt mało lub będą nie-
jednoznaczne, słuchacz może się zgubić i stracić wątek. Jeśli natomiast bę-
dzie ich za dużo, dźwiękowa historia będzie oczywista i tandetna. Sztuka 
snucia opowieści – w tym radiowych – polega na tym, by powiedzieć wy-
starczająco dużo, by słuchacze śledzili fabułę, lecz nie za dużo, by historia 
nie przestała ich interesować bądź by nie zostało miejsca na ich samodziel-
ne interpretacje.
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Wyróżnienie w konkursie 
„Twórz zespoły – zaangażuj – stwórz warunki uczenia się”

Kinga Stopczyńska

Disruption, czyli jak zmienić świat emocji klienta

Komunikacja marketingowa stanowi jeden z głównych obszarów za-
interesowań firmy. To dzięki odpowiedniej strategii, wybranym narzę-
dziom organizacje mogą realizować zamierzone plany nie tylko sprze-
dażowe, ale i wizerunkowe, a także w znaczący sposób umacniać swoją 
pozycję na rynku.
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Problem jednak polega na tym, że rosnąca z dnia na dzień liczba no-
wych firm proponujących klientom coraz to nowsze produkty, rozwiązania 
technologiczne powoduje, iż dla utrzymania się w obrocie niezbędne jest 
budowanie bardzo silnych relacji pomiędzy klientem a podmiotem gospo-
darczym. Okazuje się, że w przypadku wielu firm prawidłowe postępowa-
nie w relacjach z konsumentem stało się jedną z nadrzędnych wytycznych 
w strategii ich działania. Pojawia się jednak bardzo ważny problem zwią-
zany z narzędziami, jakie można by wykorzystywać w tego typu działa-
niach. Mimo że jest ich wiele i wydawać by się mogło, iż zastosowanie 
ich powinno być sprawą oczywistą, część firm nadal z dużą niepewnością 
podchodzi do tego tematu. Zbudowanie więzi emocjonalnej klienta z firmą 
w taki sposób, aby jego zachowanie przekładało się w sposób bezpośred-
ni na jego zachowania rynkowe jest wyjątkowo trudne. Jest więc oczywi-
stym fakt, że kreowanie odpowiednich stosunków jest niezmiernie istotne, 
szczególnie jeśli chodzi o budowanie lojalności klienta – natomiast nie dla 
wszystkich jest oczywiste, w jaki sposób takie relacje należy budować.

Jak jednak połączyć kreowanie relacji z formą jaką jest reklama, uzna-
wana przez wielu za działanie bardzo agresywne, nękające klientów?

Rys. 1. Ogólnie rzecz biorąc, jaki jest Pana(i) stosunek do reklamy?

Źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_016_11.PDF

Wyniki badań nie nastrajają optymistycznie, jednak okazuje się, że są 
metody, które pozwalają na aktywizację emocji klientów za pomocą re-
klamy, a tym samym budują spektakularne sukcesy firm. Metodą taką jest 
metoda disruption – unikatowa metoda tworzenia przekazów reklamo-
wych (pracuje z nią tylko jedna agencja reklamowa na świecie).
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Ze względu na oryginalność oraz skuteczność jej wykorzystania zo-
stała ona wybrana jako temat zajęć.

Konspekt zajęć:

ETAP 1. Jak wygląda dzisiejszy świat reklamy?

Założeniem metody jest zmiana konwencji myślenia o produkcie, nie-
zbędne jest więc właściwe wprowadzenie studentów w świat metody. To, 
co jest niezwykle ważne to poznanie ich odpowiedzi na następujące pytania:

1.–Jakie kampanie reklamowe pamiętacie?
2.–Która z kampanii zrobiła na was największe wrażenie i dlaczego?
3.–Jakie są elementy reklam doskonałych?
4.–Gdybyście mieli trzema słowami opisać, co składa się na skutecz-

ność reklamy, co by to było?

ETAP 2. Niezmienne są tylko zmiany

Etap ten polega na dyskusji ze studentami na podane poniżej tematy:
1.–Wszystko wokół nas stale się zmienia: marki, mody, trendy, produkty.
2.–Zmiana polegająca na permanentnej adaptacji jest tylko nieustan-

nym dotrzymywaniem kroku. Nie gwarantuje sukcesu – czasem gwaran-
tuje przetrwanie.

Cytat z Alicji w krainie czarów
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3.–Dla firm, marek, które chcą na takim rynku egzystować kluczowe 
staje się „bycie na bieżąco”.

4.–Aby myśleć o sukcesie, nie wystarcza już za zmianą nadążać.
5.–Strategia „to samo tylko więcej” lub „to samo tylko lepiej” nieko-

niecznie musi się sprawdzać.
6.–Aby osiągnąć sukces trzeba nad zmianą panować i świadomie nią 

zarządzać.
7.–Sukces w przeszłości niekoniecznie musi oznaczać sukces w przy-

szłości.
Część ta polega na dyskusjach na zasadzie stolików eksperckich grup, 

tak by wypracować konkretne stanowiska w grupach, po czym skonfron-
tować je ze sobą.

ETAP 3. Jakie narzędzia są nam potrzebne, by działać 
skutecznie?

Studenci losują przygotowane wcześniej przeze mnie produkty – każ-
dy ze stolików eksperckich ma za zadanie określić, jakie działania rekla-
mowe będą najlepsze dla danego produktu, ważne jest, by odpowiedzieli 
sobie na pytania:

1.–Kto jest grupą docelową?
2.–Jak wygląda rynek reklamy dla tej kategorii produktów?
3.–Jakie trzy określenia najlepiej pasują do opisania produktu?
4.–Jakie emocje związane są z produktem?
5.–Jaki jest udział samych emocji w procesie zakupowym?

ETAP 4. Idea disruption

Cel tego etapu: Twórcze przełamywanie konwencji, jako zasada ge-
nerowania rewolucyjnych pomysłów, jest podstawą i inspiracją dla teorii, 
która ma pomóc nam i naszym klientom zarządzać zmianą na coraz trud-
niejszym i bardziej konkurencyjnym rynku. 

Komunikaty, które powinny być kluczowe z punktu widzenia imple-
mentacji metody na działania studentów:

1.–Zrozum i usystematyzuj zasady, którymi rządzi się rewolucyjna 
zmiana. 

2.–Przenieś te zasady na pole komunikacji, marketingu i szeroko po-
jętego bussinesu.
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Disruption to sposób widzenia, myślenia o otaczającej nas 
rzeczywistości, który poprzez kwestionowanie konwencji  

inspiruje zmianę

ETAP 5. Kreujemy rzeczywistość disruption

Etap ten rozpoczynamy od przeprowadzenia testu na kreatywność.
Najistotniejsze w przekazaniu wiedzy na tym etapie jest złamanie 

konwencji dotyczącej systemu komunikacji, z jakim najczęściej spotyka-
my się na rynku.

Pytania dla studentów:
1.–Co Was irytuje w reklamach?
2.–Czego Waszym zdaniem twórcy powinni unikać w reklamach?
3.–Które z marek Waszym zdaniem wyznaczają trendy komunikacyjne?
4.–Czy zgadzacie się z poniższym schematem?
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ETAP 6. Praca z metodą

Omówienie ze studentami poszczególnych kroków metody disruption:
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Główna idea:

Idea Disruption, wolna już od ograniczających rynek konwencji, 
staje się nową jakością wyznaczającą nową drogę dla marki, radykalnie 
zrywającą z tym, co rynek oferował do tej pory

1.–Omówienie przykładów kampanii prowadzonych na rynku meto-
dą diruption
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1. Omówienie case studies z rynku polskiego

ETAP 7. Zadanie dla studentów

Zadaniem studentów jest przygotowanie scenariusza reklamy telewi-
zyjnej opracowanego metodą disruption dla marki Pampers. 
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Każda z grup otrzymuje ten sam produkt – pieluszkę pampers. 
Każda grupa ma 30–45 minut na przygotowanie:
1.–Nowego opracowania konwencji produktu.
2.–Nowego, autorskiego projektu reklamy. 
3.–Prezentacji swojego projektu (prezentacje mogą być przygotowane 

w .ppt).
4.–Opracowania odpowiedzi na ewentualne pytania, jakie mogą zo-

stać zadane.
Po dokładnym wyjaśnieniu, na czym polega zadanie, studenci zabie-

rają się do pracy.

ETAP 8. Prezentacja projektu

Każda z grup prezentuje swoje rozwiązania:
1.–Przedstawia przede wszystkim konwencję, do jakiej doszła.
2.–Przedstawia główne założenia. 
3.–Przedstawia swój scenariusz.
4.–Odpowiada na pytania zadawane przez grupę.
5.–Pytania prowadzącej zadawane są po przedstawieniu wszystkich 

prezentacji.
Zajęcia kończą się podsumowaniem kampanii i wybraniem optymal-

nych rozwiązań dla marki.
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Wykorzystane metody aktywizacji studentów:

1.–Dyskusja.
2.–Analiza poszczególnych przypadków.
3.–Odniesienie się do wiedzy i umiejętności studentów.
4.–Metody stolików eksperckich – wspólne opracowywanie rozwią-

zań.
5.–Projekt, którego rozwiązanie muszą samodzielnie wypracować.

Czas potrzebny na realizację zajęć – około 3–4 godzin lekcyjnych.

Wyróżnienie w konkursie 
„Twórz zespoły – zaangażuj – stwórz warunki uczenia się”

Krzysztof Tonn

Telewizja internetowa

Grupa docelowa:
Studenci kierunków „dziennikarstwo i kulturoznawstwo”, w szcze-

gólności specjalizacje związane z nowymi mediami i telewizją. Studenci 
innych kierunków, chcący nabyć podstawową wiedzę dotyczącą obsługi 
urządzeń audio / wideo, strumieniowego przesyłania obrazu, montażu 
liniowego i nieliniowego materiału wideo i wykorzystać ją w praktyce.

Cel zajęć:
Zapoznanie z całościowym procesem produkcji programów telewi-

zyjnych. Warsztaty odbywają się z wykorzystaniem metody projektów. 
Studenci pracując w 4–6 osobowych grupach przygotowują i realizują je-
den odcinek audycji telewizyjnej według własnego pomysłu i scenariu-
sza. Materiał zostanie umieszczony w Internecie i / lub wyemitowany na 
żywo. 

Głównym celem zajęć jest utworzenie projektu, którym jest audycja 
telewizyjna, zrealizowanie tego projektu i jego popularyzacja w Internecie 
i mediach społecznościowych.
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Przedmiot zajęć:
Preprodukcja, produkcja i postprodukcja programów telewizyjnych; 

tworzenie scenariusza; nagranie w studiu; emisja; montaż; umieszczanie 
materiału w Internecie; reklama; podstawy sztuki operatorskiej.

Sposób prowadzenia zajęć:
1.–Na spotkaniach z prowadzącym studenci dzielą się na grupy i wy-

bierają kierownika projektu. Od prowadzącego uzyskują niezbędną wie-
dzę techniczną, np. podstawy sztuki operatorskiej, zasady montażu i ob-
sługi oprogramowania do tego przeznaczonego. Studenci zapoznają się 
z dostępnym w studiu sprzętem.

a)–Spotkanie 1 (2h) – Zapoznanie z tematyką i celem warsztatów, po-
dział na grupy, zapoznanie z dostępnym sprzętem. Przedstawienie przy-
kładowych tematów projektów, dyskusja.

b)–Spotkanie 2 (2h) – przejrzenie i omówienie wybranych tematów 
projektów.

c)–Spotkanie 3 (2h) – Teoretyczne podstawy sztuki operatorskiej.
d)–Spotkanie 4 (2h) – Praktyczne podstawy sztuki operatorskiej.
e)–Spotkanie 5 (2h) – Podstawy montażu materiału audio / wideo.
f)–Spotkanie 6 (2h) – Podstawy montażu materiału audio / wideo cd.
g)–Spotkanie 7 (4h) – przejrzenie scenariuszy audycji oraz ustalenie po-

działu zadań i harmonogramu ich wykonania dla dnia zdjęciowego. Próba. 
h)–Spotkanie 8 (5h) – przygotowanie studia i realizacja audycji, grupy 

1–2.
i)–Spotkanie 9 (5h) – przygotowanie studia i realizacja audycji, grupy 

3–4.
j)–Spotkanie 10 (2h) – postprodukcja – montaż nieliniowy nagranego 

materiału.
k)–Spotkanie 11 (2h) – popularyzacja audycji w Internecie, licencje.
l)–Spotkanie 12 (2h) – prezentacja projektów, ocena.

2.–Studenci organizują spotkania w grupach, na których ustalają te-
matykę audycji, tworzą scenariusz i rozdzielają zadania pomiędzy siebie. 
Do spotkań można wykorzystać sale do pracy grupowej znajdujące się 
w BUŁ. Na platformie zdalnego nauczania e-campus każda grupa ma swój 
obszar (kurs) na potrzeby projektu, na którym umieszcza harmonogramy, 
informacje dotyczące podziału zadań, scenariusz, linki do materiałów, po-
mysłów, przykładów itp. Do obszaru ma również dostęp prowadzący i na 
bieżąco przekazuje opinie, uwagi, propozycje, materiały i zadania dodat-
kowe. Prowadzący spędza na platformie około cztery godziny na semestr.
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Etapy realizacji zajęć:
1.–Określenie tematu projektu, wyznaczenie osób odpowiedzialnych 

za poszczególne zadania, ustalenie harmonogramu prac.
2.–Zbieranie informacji, kształtowanie scenariusza audycji.
3.–Planowanie dnia zdjęciowego i wykonanie próby.
4.–Realizacja audycji.
5.–Postprodukcja i popularyzacja audycji.
W trakcie pierwszych trzech etapów studenci uzyskują również wie-

dzę na temat obsługi sprzętu i oprogramowania potrzebnego do realizacji 
projektu.

Podział ról w projekcie:
Studenci ustalają podział ról w ramach realizacji projektu. Ze względu 

na niewielki rozmiar ekipy jedna osoba może być odpowiedzialna za kilka 
obszarów. W szczególności należy określić osoby, które będą pełniły funkcję:

•–kierownika produkcji,
•–reżysera,
•–kierownika planu,
•–operatora,
•–realizatora wizji,
•–montażysty,
•–prowadzącego audycję,
•–gościa audycji.
W zależności od specyfiki projektu niektóre role mogą zostać pomi-

nięte (np. audycja nie ma gościa) lub realizowane przez kilka osób.

Sposoby aktywizacji studentów:
1.–Studenci wpływają na innych członków grupy, mając do dyspozy-

cji ocenę wystawianą na koniec zajęć, która wpływa na ocenę z warszta-
tów.

2.–Prowadzący aktywizuje studentów na platformie zdalnego na-
uczania, komentując materiały tam umieszczone, udostępniając ciekawe 
pomysły i przykłady, wywołuje dyskusję poprzez przedstawienie kontr-
argumentów.

3.–Prowadzący aktywizuje studentów podczas burzy mózgów przy 
okazji ustalania tematu projektu, tworzenia scenariusza, wykorzystania 
kadrów i sposobów montażu oraz w innych kwestiach, które pojawią się 
podczas zajęć.

4.–Fakt umieszczenia wyników pracy studentów w Internecie i ich 
popularyzacja wykonywana przez samych studentów powinny wpłynąć 
na ich zaangażowanie się i chęć wykonania jak najlepszej pracy. 
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Sposób weryfikacji wiedzy:
Grupowa prezentacja wykonanej audycji telewizyjnej. Studenci opi-

sują swoją rolę w realizacji projektu, napotkane problemy i sposób ich 
rozwiązania, odpowiadają na pytania prowadzącego i innych studentów. 
Oceniają się nawzajem za wykonaną pracę i zaangażowanie w realizację 
projektu. Punkty przyznane przez studentów łącznie z notą wystawioną 
przez prowadzącego stanowią ocenę z warsztatów.

Miejsce odbywania się warsztatu: 
1.–Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Od-

ległość:
•–pomieszczenia studia i montażowni, 
•–laboratorium komputerowe,
•–sale konferencyjne. 
2.–Sale do pracy grupowej BUŁ (spotkania indywidualne grup).
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