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Moduł 2 – Praktyki nauczania i uczenia się 

Ten moduł pomoże zrozumied, jak zintegrować nowoczesne praktyki 
nauczania i uczenia się w realizowanych procesach. Innowacyjną częścią 
tych praktyk będzie ich cyfrowa orientacja, zgodna z założeniami 
ewolucji technologicznej i potrzebą jej integracji w jednostkach 
edukacyjnych. Ponadto, przedstawione zostaną konkretne przykłady 
narzędzi, które mogą byd zaadoptowane i wykorzystane przez 
trenerów/nauczycieli w realizowanych działaniach z zakresu nauczania i 
uczenia się. 

 

 

 

Opis 



Moduł 2 - Praktyki nauczania i uczenia się 
  

Wiedza (on/ ona zna i rozumie)  

 
• Właściwe narzędzia, które powinny byd używane w klasie. 
• Ewolucję i znaczenie technologii w odniesieniu do praktyk 

uczenia się i nauczania. 
• Innowacyjne praktyki nauczania i uczenia się. 
• Zagrożenia w sieci. 

 
Umiejętności (on/ ona potrafi) 
 
• Zidentyfikowad odpowiednie do wykorzystania narzędzia, w 

zależności od planowego celu . 
• Zastosowad praktyki nauczania i uczenia się w trakcie zajęd. 
• Rozróżnid najbardziej odpowiednie praktyki.  
• Zabezpieczyd się przed cyfrowymi zagrożeniami. 

Postawy (on jest gotowy/ ona jest gotowa) 
 
• Docenid, w jaki sposób technologia ułatwia 

nauczycielom/trenerom praktyki nauczania.  
• Docenid, w jaki sposób technologia ułatwia uczniom 

praktyki uczenia się.  
• Zachowad się odpowiedzialnie w Internecie. 

Efekty uczenia się 



Moduł 2 – Praktyki nauczania i uczenia się 

• 1. Wprowadzenie 
• 1.1 Definicja praktyk nauczania i uczenia się   
• 1.2 Style uczenia się 
• 1.3 Nauczanie i uczenie się – współczesne praktyki, ewolucja cyfrowa i związane z nią problemy 

• 2. Praktyki nauczania i uczenia się  
• 2.1 Nauka hybrydowa 
• 2.1.1. Definicja, zalety  i wady 
• 2.1.2. Przykłady  

• 2.2 Aktywne uczenie się  
• 2.2.1. Definicja,  zalety i wady 
• 2.2.2. Przykłady 

• 2.3 Uczenie się zespołowe 
• 2.3.1. Definicja, zalety i wady 

•  2.3.2. Przykłady 

• 2.4. Uczenie się na przypadkach 
• 2.4.1. Definicja, zalety i wady 

• 2.4.2. Przykłady 

• 3. Ryzyko i wyzwania 
• 3.1 Współczesne zagrożenia 
• 3.2 Błędy ludzkie 

• 4. Wnioski i praktyczne wskazówki 

Zawartość programu nauczania 



Wprowadzenie 
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Czym są praktyki nauczania i uczenia się?  

 

 Praktyki nauczania i uczenia się są to strategie 

przyjmowane przez nauczycieli/trenerów/ profesorów 

i wdrażane w trakcie zajęć w celu zapewnienia uczniom 

najlepszych doświadczeń edukacyjnych. 

 Jednak nie wszystkie praktyki stosowane w trakcie 

zajęć są skuteczne we wszystkich przypadkach ze 

względu na:  

 Profil uczniów (ich wiek, stopień wiedzy, poziom 

studiów, styl uczenia się);  

 Kierunek studiów (podstawy teoretyczne vs 

praktyczne); 

 Poziom wiedzy nauczycieli. 

Wprowadzenie 
Definicja praktyk 

nauczania i uczenia się  
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Strategies for Teaching 

Źródło: Unsplash 

https://poorvucenter.yale.edu/FacultyResources/Teaching-Strategies
https://unsplash.com/photos/1UDjq8s8cy0


Jak można znaleźć najbardziej efektywne i skuteczne praktyki 

uczenia się i nauczania? 

   

 Praktyki uczenia się i nauczania mogą być analizowane w 

celu scharakteryzowania i sklasyfikowania na podstawie 

oczekiwanych i końcowych wyników, nie tylko 

zdefiniowanych przez uczniów, ale także przez nauczycieli. 

 Nauczyciele mogą weryfikować ww. praktyki podczas 

własnych zajęć. I w zależności od reakcji swoich uczniów, 

są  w stanie zdecydować, czy będą kontynuować wdrażanie 

konkretnej praktyki, czy jeszcze nie. W tej sytuacji mogą być 

przydatne wyniki badań akademickich. 

 Finalnie nauczyciel jest odpowiedzialny za wybór praktyk, 

które powinny być dostoswane do specyfiki odbiorców- 

uczniów. 

1.1 
Wprowadzenie 

Definicja praktyk 

nauczania i uczenia się  

Źródło: Unsplash 

https://unsplash.com/photos/eMP4sYPJ9x0


Jakie są główne style uczenia się?  

   

 Jak wspomniano wcześniej, głównym czynnikiem 

skuteczności uczenia się i nauczania jest profil uczniów, a 

dokładniej ich specyficzne style uczenia się. 

 Teoria stylów uczenia się zaczęła nabierać tempa w 1960 

roku poprzez różne testy i została spopularyzowana w 1992 

roku przez Fleminga i Millsa, którzy wprowadzili model 

VARK. 

 Model VARK obejmuje wzrok, słuch, czytanie i pisanie 

oraz kinestetykę. 

1.2 
Wprowadzenie 

Style uczenia się 

 

 

Auditory 

 

 

 

Kinesthetic 

 

 

 

Reading & writing 

 

 

Visual 



Wizualny  

Ten styl uczenia się dotyczy uczniów, którzy są w stanie 

łatwiej zapamiętać informacje, gdy są im prezentowane 

za pomocą grafiki, takiej jak strzałki, wykresy, 

prezentacje, symbole itp. Myśląc i studiując, mogą 

czerpać przyjemność z samodzielnego tworzenia grafiki 

(hierarchia informacji, wykresy, użycie różnych kolorów).   

Słuchowy 

Uczniowie przyzwyczajeni do tego stylu są często 

określani jako uczniowie "słuchowcy". Wolą słuchać 

przekazywanych informacji, dlatego dobrze sprawdzają 

się w projektach grupowych, w których dominuje 

współpraca werbalna i dyskusje. Podczas nauki mogą 

cieszyć się czytaniem na głos dla siebie. 

1.2 
Wprowadzenie 

Style uczenia się 

Visual  

Auditory  



Czytanie &  Pisanie 
Uczniowie, którzy czują się bardziej komfortowo w czytaniu i 

pisaniu podczas nauki, odnoszą sukcesy dzięki pisemnym 

informacjom w arkuszach roboczych, prezentacjach i innych 

zasobach zawierających dużo tekstu. Podczas nauki są 

bardziej przyzwyczajeni do robienia notatek i odwoływania się 

do tekstu pisanego. 

Kinestetyczny   
Nauka dla tych uczniów to coś więcej niż tylko czytanie, 

słyszenie lub wizualizacja informacji. Uściślając, uczniowie 

kinestetyczni odgrywają aktywną fizycznie rolę, wykonując 

ćwiczenia praktyczne i angażując wszystkie zmysły podczas 

nauki. Uczniowie ci zwykle dobrze pracują w badaniach 

naukowych ze względu na praktyczne laboratorium i 

komponent eksperymentów. 

1.2 
Wprowadzenie 

Style uczenia się 

Reading 
& Writing 

Kinesthetic 



Jednak jest wielu psychologów i badaczy, którzy nie zgadzają się z 

istnieniem tylko 4 stylów uczenia się, dodając kolejne, a 

mianowicie: 

• Uczący się werbalnie (wykorzystują sam język i jego 

właściwości, np. grę słów i rymowanki). 

• Uczący się w oparciu o logikę (szukają wzorców, powiązań, 

przyczyn i wyników) 

• Uczący się społecznie  (w oparciu o zaangażowanie innych). 

• Uczący się indywidulanie (wolą się uczyć pojedynczo). 

 

Mając na uwadze różne style uczenia się, nauczyciele mogą 

dostosować swoje zajęcia i szukać najskuteczniejszych sposobów 

dotarcia do określonych uczniów. Nie jest to jednak pewne, 

ponieważ uczniów w praktyce może charakteryzować więcej niż 

jeden styl.  

Wprowadzenie 
Style uczenia się 

1.2 

At Your Fingertips: 

The 8 Types of Learning Styles 

Źródło: Unsplash 

https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/fingerprints-learning-styles.html
https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/fingerprints-learning-styles.html
https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/fingerprints-learning-styles.html
https://unsplash.com/photos/7esRPTt38nI


Wprowadzenie  
Nauczanie i uczenie się – współczesne praktyki, ewolucja 

cyfrowa i związane z nią problemy. 

 
Nauczanie i uczenie się – 

współczesne praktyki 
Dziś jesteśmy bliżej siebie niż 

kiedykolwiek wcześniej, nawet 

jeśli świat jest tak wielki. 

Globalizacja sprawiła, że wiedza 

stała się bardziej dostępna i 

osiągalna, w tym również 

praktyki nauczania i uczenia. W 

rzeczywistości nauczyciele 

również zaczęli stosować 

bardziej nowoczesne, 

międzynarodowe metody 

nauczania.   

Ewolucja technologiczna 

Innym przełomowym 

zjawiskiem, które wpłynęło na 

praktyki uczenia się i 

nauczania, jest ewolucja 

technologii. Zwłaszcza 

podczas pandemii COVID-19 

i po niej, zmieniła się 

edukacja. Stała się ona 

procesem bardziej 

wymagającym i 

interaktywnym. 

1.3 

Źródło: Unsplash 

https://unsplash.com/photos/OqtafYT5kTw
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Zalety zastosowania technologii w 

nauczaniu 

Wprowadzenie  
Nauczanie i uczenie się – współczesne praktyki, ewolucja 

cyfrowa i związane z nią problemy 
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Bardziej interaktywna i 

ciekawa forma nauczania. 

Profesjonalny, osobisty 

rozwój nauczyciela.  

Kombinacja wielu stylów 

nauczania.  

Nowoczesny, ciekawy sposób 

uczenia się.  

Rozwój nowych umiejętności 

dla uczniów.  

Uczniowie z różnymi stylami 

uczenia się, mogą zdobywać 

wiedzę w tym samym czasie. 



Jakie problemy może generować technologia w 

zakresie nauczania i uczenia się? 

 

 Nauczyciele często nie są wystarczająco 

wykwalifikowani lub doświadczeni, aby przyjąć 

nowe sposoby nauczania, zwłaszcza te związane z 

technologią, lub zrozumieć, które z nich mogą być 

doskonałym rozwiązaniem dla ich uczniów. 

 Uczniowie tracą umiejętności z zakresu nowych 

sposobów uczenia się na skutek braku ich 

stosowania w jednostkach edukacyjnych. Może to 

być istotnym brakiem, zwłaszcza przy wchodzeniu 

na rynek pracy.  

IMAGE 

Wprowadzenie 
Nauczanie i uczenie się – współczesne praktyki, ewolucja 

cyfrowa i związane z nią problemy. 

 

1.3 

Teaching and Learning with Technology: 

Reframing traditional understandings and 

practices 

Źródło: Unsplash 

https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/chertl/document/RU_Teaching_with_Technology_booklet.pdf
https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/chertl/document/RU_Teaching_with_Technology_booklet.pdf
https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/content/chertl/document/RU_Teaching_with_Technology_booklet.pdf
https://unsplash.com/photos/9l_326FISzk


Dlatego za pośrednictwem tego modułu, zostaną 

przedstawione różne praktyki nauczania i uczenia się,tak  

aby można je było wykorzystać jako punkt odniesienia dla 

nauczycieli/trenerów/profesorów, którzy chcieliby 

zmodernizować swoje zajęcia i połączyć więcej stylów 

uczenia się za pomocą dostępnych technologii. 

Źródło: Unsplash 

https://unsplash.com/photos/FcLyt7lW5wg


Praktyki 
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Praktyki 

nauczania  

i  

uczenia się 

Nauka hybrydowa 

2.1 

Źródło: Unsplash 

https://unsplash.com/photos/EeS69TTPQ18


Czym jest nauka hybrydowa?  

 

 Nauczanie hybrydowe jest to styl nauczania, który łączy 

zarówno tradycyjne nauczanie, jak i nauczanie 

online lub cyfrowe. 

 

 Praktyka ta od kilku lat odnosi sukcesy ze względu na 

ewolucję technologii oraz pandemię COVID-19. 

 

 Ze względu na fakt, że wszystkie wymienione praktyki 

nauczania i uczenia się są połączone z narzędziami 

cyfrowymi, można je scharakteryzować jako praktyki 

nauczania hybrydowego. 

Praktyki nauczania  

i uczenia się 
Definicja, zalety i wady 
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Źródło: Unsplash 

https://unsplash.com/photos/FHnnjk1Yj7Y


Zalety nauczania hybrydowego:  

 

1. Uczniom oferuje się większą elastyczność, gdy mogą 

uczestniczyć w zajęciach online, przykładowo: jeśli nie mogą w 

nich osobiście uczestniczyć. 

2. Nauka staje się bardziej spersonalizowana, gdy uczniowie 

uczą się we własnym tempie, bez wpływu na proces uczenia się 

pozostałych.  

3. Nauczyciele są w stanie dotrzeć w tym samym czasie do 

prawie wszystkich uczniów, bez względu na różnice w stylach 

uczenia się.  

4. Nauczyciele oferują uczniom bardziej zróżnicowany, 

nowoczesny i interesujący proces nauczania i uczenia się. 

5. Rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli.  

 

2.1.

1 

Praktyki nauczania  

i uczenia się 
Definicja, zalety i wady  

Źródło: Unsplash 

https://unsplash.com/photos/smgTvepind4


Wymaga podstawowej 

wiedzy cyfrowej i 

infrastruktury, nie tylko 

od nauczycieli, ale także 

od uczniów. 

Wymóg ten ogranicza  
nieco zajęcia praktyczne, 

zwłaszcza gdy wymagany 

jest specjalistyczny 

sprzęt/laboratorium, a 

także przeważają uczący 

się kinestetycznie. 

Może to wymagać trochę 

czasu na dostosowanie 

nauczycieli i uczniów do 

zmian. 

2.1.

1 Praktyki nauczania i uczenia się 
Definicja, zalety i wady  

 Ograniczenia nauki hybrdowej  
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Praktyki nauczania i 
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Przykłady 

2.1.

2 

 

GoClass (https://www.goclass.com/)  
Jest to aplikacja klasowa, która dostosowuje się do sposobu nauczania 

nauczycieli. Korzystając ze wspólnych urządzeń mobilnych i połączenia 

internetowego, GoClass pomaga zwiększyć zaangażowanie uczniów i 

zarządzanie zajęciami. 

Zaleta: uwzględnia różne style uczenia się. 

Ograniczenie: wymaga czasu, żeby zrozumieć zasady działania. 

Nadaje się przede wszystkim dla: wzrokowych, słuchowych oraz piszących i 

czytających stylów uczenia się. 

Khan Academy (https://www.khanacademy.org/) 
Dzięki Khan Academy nauczyciele mogą zidentyfikować luki w zrozumieniu 

swoich uczniów, dostosować polecenia i zaspokoić potrzeby każdego 

ucznia. 

Zaleta: bardziej spersonalizowane i interaktywne nauczanie.  

Ograniczenie: wymaga czasu, żeby zrozumieć zasady działania. 

Nadaje się przede wszystkim dla: wzrokowych, słuchowych oraz piszących i 

czytających stylów uczenia się. 

 

Źródło: Google 
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Praktyki nauczania  

i uczenia się 

 
Aktywne uczenie się   

2.2 
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Źródło: Unsplash 

https://unsplash.com/photos/TOBRTuE_uXA


Czym jest aktywne uczenie się? 

 

 Aktywne uczenie się obejmuje wiele metod, które 

angażują uczniów w naukę i zachęcają ich do udziału 

w zajęciach. 

 Sprawia, że uczniowie myślą, dyskutują, badają i 

tworzą. 

 Badania edukacyjne pokazują, że włączenie aktywnych 

strategii uczenia się znacznie poprawia 

doświadczenia edukacyjne uczniów. 

Praktyki nauczania  

i uczenia się 
Definicja, zalety i wady 
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Źródło: Unsplash 

https://unsplash.com/photos/Oalh2MojUuk
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Korzyści aktywnego uczenia się  

Praktyki nauczania i uczenia się 
Definicja, zalety i wady  

 

2.2.1 

03 

Możliwość przerobienia materiału 

poprzez myślenie, pisanie, mówienie i 

rozwiązywanie problemów. 

Tworzenie osobistych powiązań z 

materiałem, co zwiększa motywację do 

nauki. 

Rozwój nowych umiejętności, takich jak 

krytyczne myślenie, komunikacja, 

aktywne słuchanie i rozwiązywanie 

problemów. 

04 
Tworzenie poczucia wspólnoty w 

klasie, dzięki regularnej interakcji z 

nauczycielem i rówieśnikami. 

05 
Uzyskanie lepszego wglądu 

nauczycieli w proces myślowy 

uczniów, poprzez obserwowanie i 

rozmawianie z nimi. 



Wymaga to od nauczycieli 

kreatywności i 

spontaniczności, 

ponieważ potrzebne są 

elastyczne plany lekcji, w 

zależności od kierunku 

dyskusji lub odpowiedzi 

uczniów. 

Ogranicza ilość 

materiału, którą można 

przekazać podczas 

jednych zajęć, ponieważ 

wymagana jest szersza 

refleksja i dyskusja. 

Uczniowie mogą nie 

czuć się komfortowo, 

mówiąc głośno, co 

czasem powoduje 

zróżnicowany poziom 

uczestnictwa w 

zajęciach. 

2.2.
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Towards Exploring the Limitations 

of Active Learning: An Empirical 

Study 

https://ieeexplore.ieee.org/document/9678672
https://ieeexplore.ieee.org/document/9678672
https://ieeexplore.ieee.org/document/9678672


Instrukcja rówieśnicza (Peer Instruction) 

 

 Peer Instruction jest formą aktywnego uczenia się i jest 

definiowana jako okazja do dzielenia się i omawiania 

pomysłów w środowisku klasowym. 

 Nauczyciel stawia pytanie z „dyskretnymi opcjami” i daje 

uczniom szansę rozważenia i zapisania swoich odpowiedzi 

indywidualnie. Następnie uczniowie omawiają swoje 

odpowiedzi z innymi, wyjaśniając swoje argumenty przed 

ponownym głosowaniem. Na koniec rozwija się dyskusja 

między nauczycielem a uczniami, w celu udzielenia 

właściwej odpowiedzi. 

 Nadaje się przede wszystkim dla: słuchowych stylów uczenia 

się.  

Praktyki nauczania  

i uczenia się 
Przykłady  
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Źródło: Unsplash 

https://unsplash.com/photos/Qs_Zkak27Jk


Jak technologia może wzmocnić efekty aktywnego uczenia się? 

Mentimeter (www.mentimeter.com)  
Kontakt z uczniami za pomocą ankiet na żywo, chmur słów, quizów i 

pytań wielokrotnego wyboru podczas prezentacji. W ten sposób 

uczniowie będą zwracać uwagę i wchodzić w interakcje za pomocą 

jednego kliknięcia. 

Zaleta:Wezmą w nim udział nawet najbardziej świadomi siebie 

uczniowie. 

Ograniczenie: nie daje możliwości rozwoju pomysłów. 

Nadaje się przede wszystkim dla: wzrokowych stylów uczenia się. 

Padlet (www.padlet.com) 
Zachęć uczniów do dzielenia się swoimi pomysłami za pośrednictwem 

wirtualnej tablicy ogłoszeń w czasie rzeczywistym. 

Zaleta: zachęca do pracy zespołowej. 

Limit: możliwość nie dla wszystkich uczniów z danych grup. 

Nadaje się przede wszystkim dla: wzrokowych oraz piszących i 

czytających stylów uczenia się. 
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Praktyki nauczania  

i uczenia się 
Przykłady 
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2 
Praktyki nauczania  

i uczenia się 
Przykłady 

Jak technologia może wzmocnić efekty aktywnego uczenia się? 

 

   

Kialo (www.kialo-edu.com)  
Możliwość znalezienia różnorodnych debat online  na dowolny 

temat i większa szansa zachęcenia uczniów do udziału, dzieląc się 

swoimi pomysłami i zgadzając się lub nie zgadzając się z już 

opublikowanymi komentarzami. 

Zaleta: rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia. 

Ograniczenie: Możliwość edytowania komentarzy przez innych, co 

sprawia, że dyskusje są często mylące dla uczniów.  

Nadaje się przede wszystkim dla: piszących i czytających stylów 

uczenia się. 
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Uczenie się 

zespołowe 
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Źródło: Unsplash 

https://unsplash.com/photos/Zyx1bK9mqmA


Praktyki nauczania i uczenia się 
Definicja, zalety i wady 

 

Czym jest uczenie się 

zespołowe? 

Jest to strategia 

pedagogiczna, która najpierw 

dzieli uczniów na stałe grupy i 

wymaga od nich nauki danego 

materiału przed każdymi 

zajęciami. W klasie uczniowie 

będą oceniani indywidualnie, a 

następnie jako grupa. 

Pozostały czas przeznacza się 

na zajęcia grupowe, które 

sprawdzą wiedzę uczniów. 

Praktyka ta składa się z 

trzystopniowego cyklu: 

Przygotowanie – ukończenie 

materiałów przygotowawczych 

przed zajęciami lub danym 

modułem. 

Testy gotowości w klasie – 

indywidualny test sprawdzający 

wiedzę uczniów. 

Ćwiczenie skoncentrowane na 

aplikacjach w klasie - Burza 

mózgów zespołu w celu 

znalezienia konsensusu w 

sprawie problemu lub wyzwania. 

2.3.
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Źródło: Unsplash 

https://unsplash.com/photos/Y5bvRlcCx8k
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02 

Zalety uczenia się zespołowego  

Praktyki nauczania i uczenia się 
Definicja, zalety i wady 

 

2.3.1 

03 

Testy gotowości w klasie "wymagają" od 

uczniów przygotowania się.  

Zwiększone zaangażowanie uczniów, 

ponieważ rola nauczyciela staje się rolą 

mediatora. 

Rozwój nowych umiejętności, takich jak 

odpowiedzialność, komunikatywność i 

aktywne słuchanie. 

04 
Transformacja w kierunku bardziej 

pewnych siebie uczniów, ponieważ 

czują większy nadzór. 



2.3.

1 
Praktyki nauczania  

i uczenia się 
Definicja, zalety i wady 

 

• Istnieje ryzyko, że grupy nie są odpowiednio dobrane, a zespoły 

te są często ustalone na cały kurs. 

• Czasami uczniowie mogą nie przyjść na zajęcia przygotowani 

(krok 1: przygotowanie), ograniczając zastosowanie 

trzystopniowego cyklu. 

• Zróżnicowane uczestnictwo ze względu na dyskomfort, w którym 

niektórzy uczniowie mogą czuć się pracując w grupie lub z 

powodu niewłaściwego podziału zadań między członkami grupy. 

Ograniczenia uczenia się zespołowego   

Źródło: Unsplash 

https://unsplash.com/photos/QckxruozjRg


Jak technologia może wzmocnić efekty aktywnego uczenia się? 

Kahoot! (www.kahoot.it)   
Stwórz bardziej interaktywne quizy i testy, korzystając z narzędzi 

online, takich jak Kahoot! W ten sposób uczniowie będą zwracać 

większą uwagę i wchodzić w interakcje za pomocą jednego 

kliknięcia. 

Zaleta: instant provision of right answers and feedback.  

Ograniczenie: possible only for close-ended questions. 

Nadaje się przede wszystkim dla: wzrokowych stylów uczenia się. 

MindMeister (www.mindmeister.com) 
Internetowa aplikacja do tworzenia map myśli, która pozwala 

użytkownikom wizualizować, udostępniać i prezentować swoje 

myśli za pośrednictwem chmury. 

Zaleta:zachęca do pracy zespołowej. 

Ograniczenie: zagrożenie, że nie wszyscy uczniowie nie będą brać 

udziału w pracach grupy.  

Nadaje się przede wszystkim dla: wzrokowych stylów uczenia się. 
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Praktyki nauczania  

i uczenia się 
Przykłady 
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Uczenie się na 

przypadkach 
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IMAGE 

Image source: 

Unsplash 

https://unsplash.com/photos/QEsaXprgVfQ


Uczenie się oparte na 

przypadkach (CBL) jest to 

podejście stosowane w 

różnych dyscyplinach, w 

których uczniowie stosują 

swoją wiedzę do 

rzeczywistych scenariuszy, 

a ostatecznym celem jest 

sprawdzenie, w jaki sposób 

teoria ma zastosowanie w 

rzeczywistości. 

Studenci zazwyczaj pracują 

w grupach nad studiami 

przypadków. Przypadki 

przedstawiają problemy, 

dla których uczniowie są 

zobowiązani do znalezienia 

rozwiązań pod kierunkiem 

nauczyciela. 

Ta strategia nie jest nowa, 

ponieważ ma długą historię 

udanego wdrażania w 

medycynie, prawie, 

administracji biznesowej, 

architekturze i innych 

dziedzinach nauki. 

2.4.

1 Praktyki nauczania i uczenia się 
Definicja, zalety i wady 

 Czym jest uczenie się na przykładach? 



Praktyki nauczania  

i uczenia się 
Przykłady 
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W jaki sposób zazwyczaj naucza się przypadków? 

• Faza przygotowawcza: uczniowie są zobowiązani do 

przygotowania zagadnień przed zajęciami.  

 

• Faza dyskusji: Sprawa jest omawiana w klasie w formacie 

wybranym przez nauczyciela (duża grupa, mała grupa, wszyscy 

razem itp.). Dyskusja jest monitorowana przez nauczyciela w 

celu podkreślenia problemów i generowanych rozwiązań. 

 

• Faza analityczna: Na podstawie wniosków z dyskusji na temat 

danego przypadku, uczniowie opracowują pisemne analizy 

(indywidualne lub w poprzednich grupach) obserwacji, rozwiązań 

i problemów, które napotkali w fazie dyskusji. Nauczyciele mogą 

również zachęcać swoich uczniów do przedstawiania w klasie 

swoich ustaleń i decyzji.   
Case Based Learning 

Image source: 

Unsplash 

https://elearning.dtu.dk/teach/case-based-learning
https://unsplash.com/photos/KdeqA3aTnBY
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Zalety uczenia się na przykładach 

Praktyki nauczania i uczenia się 
Definicja, zalety i wady 

 

2.4.1 

03 

Oferowanie odpowiedniej możliwości 

przełożenia teorii na praktykę. 

Zwiększone zaangażowanie uczniów 

podczas pracy nad przykładami z życia 

wziętymi. 

Rozwój nowych umiejętności dla 

studentów, takich jak autorefleksja, 

opowiadanie historii, empatia i krytyczne 

myślenie. 

04 
Przekształcanie sposobu myślenia 

uczniów na bardziej analityczny, 

perspektywiczny i strukturalny. 

Bardziej konkretne i głębsze 

zrozumienie treści zajęć. 
05 



Praktyki nauczania i uczenia się 
Definicja, zalety i wady 

 

Studenci nie są zaznajomieni 

z tym podejściem, ponieważ 

są bardziej przyzwyczajeni do 

standardowego formatu 

wykładu w dużych grupach i 

może upłynąć trochę czasu, 

zanim przyzwyczają się do tej 

zmiany. 

Brak uczestnictwa 

wszystkich, ponieważ 

rzadko zdarza się, aby 

wszyscy uczniowie byli chętni 

do uczestnictwa w dyskusji i 

wyrażania swoich poglądów.  

2.4.

1 
Ograniczenia uczenia się na przykładach 

Znalezienie lub przygotowanie 

studiów przypadku może być 

trudne i czasochłonne. 

01 02 03 

Challenges of Case-Based Teaching  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ821490.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ821490.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ821490.pdf
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Canva (www.canva.com)  
Zachęca uczniów do tworzenia najlepszych prezentacji i grafik, tak 

aby pokazać wnioski z dyskusji opartych na tym podejściu. 

Zaleta: Różnorodne szablony, które inspirują i pomagają. 

Ograniczenie: Trochę czasu, aby zrozumieć, jak z niego korzystać, 

limit wolnych wyborów. 

Nadaje się przede wszystkim dla: wzrokowych stylów uczenia się. 

Prezi (www.prezi.com) 
Pozwala uczniom stworzyć prezentację za pomocą układu mapy.  

Zaleta: Prezentacje mają funkcję powiększania i pomniejszania 

różnych elementów oraz pokazywania relacji z interesującego 

punktu widzenia. 

Ograniczenie: Wymaga trochę czasu, aby zrozumieć, jak z niego 

korzystać, limit wolnych wyborów. 

Nadaje się przede wszystkim dla: wzrokowych stylów uczenia się. 

 

Digital case-based learning system in school 

Źródło: Google 
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Filmy  

Klipy wideo mogą być doskonałym narzędziem pomagającym 

uczniom w głębszym zrozumieniu treści i sprawiający, że 

zobaczą, jak teoria staje się praktyką. Istnieje jednak kilka 

wskazówek, jak wybrać najbardziej odpowiednie klipy dla 

odbiorców: 

• Bądź selektywny: wybierz krótki, interesujący klip, który ma 

przejrzystą i uporządkowaną treść. 

• Zapewnij misję: ustal cele i zadania z wyprzedzeniem, aby 

utrzymać motywację uczniów podczas oglądania filmu. 

• Przerwa (jeśli to konieczne): daj uczniom czas na zastanowienie 

się nad tym, co właśnie obejrzeli. 

• Włącz napisy kodowane (jeśli są poprawne): uczniowie 

koncentrują się bardziej, jeśli czytają podczas oglądania, 

zwłaszcza gdy treść jest dość trudna do zrozumienia. Effective Educational Videos: Principles and 

Guidelines for Maximizing Student Learning 

from Video Content  

Źródło: Unsplash 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5132380/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5132380/
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https://unsplash.com/photos/7y-Fr59_MmI


TEDx (www.ted.com)  
Nawiąż kontakt z uczniami za pomocą wykładów TED, aby pomóc 

im zobaczyć przykłady z życia wzięte. 

Zaleta: różnorodne tematy z odpowiednią treścią. 

Ograniczenie: nie dotyczy tematów technicznych. 

Nadaje się przede wszystkim dla: wzrokowych i sluchowych stylów 

uczenia się.  
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IMAGE 

Źródło: Unsplash 

https://unsplash.com/photos/ztvxSNFJih0


Jakie zagrożenia można napotkać podczas integracji technologii w 

trakcie zajęć?  

 

Pomimo zalet i możliwości, jakie technologia może zaoferować w 

połączeniu z edukacją, istnieją również wady, przynajmniej z punktu 

widzenia cyberbezpieczeństwa. Niektóre z problemów, które należy 

napotkać: 

• Złośliwe oprogramowanie – oprogramowanie, które może 

zawierać wirusy lub pliki szkodliwe dla urządzeń.  

• Hacking – ryzyko włamania, szczególnie dla dzieci lub osób 

starszych, które nie są świadome zagrożeń, które istnieją w 

Internecie. 

• Kwestie poufności i integralności – ograniczenia instytucji 

szkolnych dotyczące tego, jakie oprogramowanie lub aplikacje 

mogą być używane. 

• Błędy ludzkie – złe zachowanie w Internecie. 

3.1 
Ryzyko i wyzwania 

Współczesne zagrożenia 

Źródło: Unsplash 

https://unsplash.com/photos/kUqqaRjJuw0


W tej sekcji zostanie przedstawione ryzyko, związane z  błędami 

ludzkimi. Wynika to z faktu iż w całym module analizowane są 

interakcje między uczniami i nauczycielami w kontekście  

udoskonalenia uczenia się i nauczania. 

Netykieta jest to połączenie słów "sieć" i "etykieta". Można to 

zdefiniować jako stosowanie dobrych i akceptowalnych manier w 

Internecie. 

Ważne jest, aby zawsze używać netykiety online, ponieważ: 

• Pomaga ludziom w jasnym i pełnym szacunku współdziałaniu. 

• Oferuje skuteczną komunikację online. 

• Eliminuje wszelkie konflikty i nieporozumienia. 

Uczniowie mogą kreować problemy online podczas wspólnej pracy 

nad projektem grupowym poprzez: 

• Używanie niewłaściwej interpunkcji. 

• Publikowanie trolli (niegrzecznych lub obraźliwych komentarzy). 

• Wobec możliwego braku interakcji społecznych, uczniowie czują 

bardziej odważni i chtętniej dzielą się czymś kontrowersyjnym lub 

szkodliwym. 

 

3.2 
Ryzko i wyzwania 

Błędy ludzkie  

Image source: 

Unsplash 

https://unsplash.com/photos/ylveRpZ8L1s


Ryzyko i wyzwania 
Błędy ludzkie 

3.2 

Jak utrzymać netykietę?   

 

• Używaj pełnego szacunku języka. Nie pisz czegoś, czego nie 

powiedziałbyś osobiście. 

• Użyj odpowiedniej interpunkcji. Nie używaj samych DUŻYCH 

LITER, ponieważ jest to uważane za niegrzeczne. 

• Bądź ostrożny z sarkazmem. Ludzie nie mogą odczytać twojego 

głosu ani wyrazu twarzy.  

• Praktykuj Złotą Zasadę. Traktuj ludzi tak, jak sam chciałbyś być 

traktowany. 

• Bądź odpowiedzialny w Internecie. Zgłoś obraźliwe incydenty i 

nie bierz udziału w sytuacjach związanych z cybernękaniem. 

Image source: 

Unsplash 

https://unsplash.com/photos/fIq0tET6llw


Wnioski  

i  

praktyczne 

wskazówki 
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Jak zaprezentowano w module, technologia może zaoferować 

wiele różnych sposobów na interaktywne zajęcia i może 

odpowiadać potrzebom uczniów o różnych stylach. Oczywiście 

ważne jest, aby uważać na zagrożenia istniejące w świecie 

cyfrowym i na nasze własne zachowania online, jednak nie 

możemy uniknąć wykorzystania technologii w edukacji. 

Edukacja powinna się rozwijać, modernizować i iść dalej, aby 

odpowiadała rzeczywistym potrzebom społeczeństwa. 

4 

Wnioski  

i praktyczne wskazówki 

 

Źródło: Unsplash 

https://unsplash.com/photos/NpyF7rjqmq4


Bądź na bieżąco  

 

z naszymi działaniami! 
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