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1. Główne założenia konstruktywizmu edukacyjnego oraz 
uzasadnienie dla nauczania zgodnie z tą koncepcją w uczelni 
wyższej 

2. Cykl uczenia się wg D. Kolba w prowadzeniu zajęć 
dydaktycznych 

3. Usługi i narzędzia platformy w prowadzeniu zajęć 
4. Scenariusz zajęć e-learningowych z przedmiotu Metodyka 

pracy umysłowej 
 



Uczenie się jako KONSTRUOWANIE WIEDZY; 
Uwzględnianie DOŚWIADCZENIA,  DOTYCHCZASOWEJ 

WIEDZY i UMIEJĘTNOŚCI; 
AKTYWIZACJA poprzez uruchomienie zaangażowania 

poznawczego, emocjonalnego i działaniowego; 
Uczenie się w INTERAKCJI SPOŁECZNEJ (konstruktywizm 

społeczny); 
Nauczanie nie polega na PRZEKAZYWANIU wiadomości, ale 

na ZAANGAŻOWANIU studentów w aktywne uczenie się. 
 
 



STUDENCI NAUCZYCIEL 

  będą bazować na 
dotychczasowej wiedzy 

  i doświadczeniu; 
  będą aktywni: poznawczo, 

emocjonalnie i działaniowo; 
 będą uczyć się nawzajem od 

siebie, w interakcji społecznej 
oraz indywidualnie 
konstruować własną wiedzę 
 
 

 przygotuje zadania, dzięki którym 
uruchomiona zostanie 
przedwiedza uczących się; 

 przygotuje zadania problemowe,  
uruchamiające ciekawość 
poznawczą, motywację , 
pozytywne emocje oraz chęć 
działania; 

 będzie projektantem i 
koordynatorem działań studentów.  
 





 TOK PODAJĄCY zajęć nie przystaje do współczesnych 
uwarunkowań; 
 

WYNIKI BADAŃ  w nurcie kognitywistycznym na temat  
 UCZENIA SIĘ, potwierdzające większą EFEKTYWNOŚĆ modelu 

konstruktywistycznego zajęć; 
 

 EFEKTY kształcenia określone przez Krajowe Ramy Kwalifikacji 
  i Europejskie Ramy Kwalifikacji (głównie UMIEJĘTNOŚCI i 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE); 
 

 Pożądane na rynku pracy KOMPETENCJE ZAWODOWE. 
 

 
 



1. Konkretne 

doświadczenie  

2. Refleksyjna 

obserwacja 

3. Abstrakcyjna 

konceptualizacja 

4. Aktywne 

eksperymentowanie 





Faza cyklu 
Kolba 

Metody 
dydaktyczne 

Narzędzia platformy Moodle 

Zasoby Składowe 

Konkretne 
przeżycie 

Case study 
Burza mózgów 
Dyskusja 
Fragment filmu   
Drama 
Symulacja 

• Adres URL 
• Strona 
• Zasób 

• Głosowanie  
• Forum 
• Quiz 



Faza cyklu Kolba Metody dydaktyczne 
Narzędzia platformy Moodle 

(Składowe) 

Refleksyjna 
obserwacja 

Dyskusja 
Praca w małych 
grupach 
Mapy myśli 
Analiza SWOT 

• Forum 
• Prześlij plik 
• Quiz 
• Tekst online 
• Czat 
 



Faza cyklu Kolba 
Metody 

dydaktyczne 

Narzędzia platformy Moodle 

Zasoby Składowe 

Abstrakcyjne 
uogólnianie 

Wykład z 
prezentacją 
Pogadanka 
Lektura tekstu/treści 
z podręcznika 

• Adres URL 
• Strona 
• Zasób 

• Lekcja 
• Czat 
• Forum 
• Słownik pojęć 
• Baza danych 
 



Faza cyklu Kolba 
Metody 

dydaktyczne 

Narzędzia platformy 
Moodle 

(Składowe) 

Aktywne  
eksperymentowanie 

Projekt 
Zadanie praktyczne 
Esej 
Charakterystyka 
porównawcza 

• Quiz 
• Prześlij plik 
• Zadanie offline 
• Zaawansowane ładowanie 
plików 
• Forum 
• Warsztaty 
• Wiki 



Temat zajęć: ABC prezentacji. Wystąpienia publiczne 
Cele zajęć: 
  zapoznanie studentów z zasadami tworzenia prezentacji 

multimedialnych i wygłaszania wystąpień publicznych oraz 
kryteriami ich oceny. 

 



Przebieg zajęć 

Faza cyklu  
D. Kolba 

Czynności studenta Czynności nauczyciela 
Narzędzia 
platformy 
Moodle 

Konkretne 
przeżycie 

Studenci oglądają filmy. Przygotowuje dwa filmy: 
pierwszy prezentuje 
bardzo dobre wystąpienie, 
zaś drugi jest przykładem 
słabego wystąpienia. 
Dzieli studentów losowo 
na 5-osobowe zespoły. 

Adres URL 
Etykieta 



Przebieg zajęć 

Faza cyklu D. 
Kolba 

Czynności studenta 
Czynności 
nauczyciela 

Narzędzia 
platformy 
Moodle 

Refleksyjna 
obserwacja 

Każdy zespół ma za 
zadanie przedyskutować 
na forum mocne strony 
pierwszego wystąpienia, 
a także wskazać słabe 
strony i błędy 
popełnione przez mówcę 
w drugim wystąpieniu. 

Moderuje dyskusję na 
każdym z forów, 
podpowiada, zadaje 
dodatkowe pytania, 
chwali szczególnie 
trafne wypowiedzi. 

Forum (osobne dla 
każdej grupy) 
Etykieta 



Przebieg zajęć 

Faza cyklu D. 
Kolba 

Czynności studenta 
Czynności 

nauczyciela 

Narzędzia 
platformy 

Moodle 

Abstrakcyjne 
uogólnianie 

Studenci muszą zapoznać 
się z zasadami dotyczącymi 
tworzenia prezentacji 
multimedialnych. 
Następnie  studenci muszą 
przedyskutować na forach 
grupowych i wspólnie 
wypracować kryteria oceny 
wystąpień publicznych oraz 
przesłać je na forum ogólne 
do oceny przez inne grupy. 

Przygotowuje i 
zamieszcza na 
platformie materiały na 
temat zasad tworzenia 
prezentacji 
multimedialnych. 
Moderuje dyskusję, 
zadaje dodatkowe 
pytania. 

Zasób 
Forum (osobne dla 
każdej grupy oraz 
forum wspólne) 
Etykieta 



Przebieg zajęć 

Faza cyklu 
D. Kolba 

Czynności studenta 
Czynności 
nauczyciela 

Narzędzia 
platformy 
Moodle 

Aktywne 
ekspery-
mentowanie 

Każdy student ma za 
zadanie przygotować mini 
wypowiedź, w której 
zostaną zawarte odpowiedzi 
na zadane przez 
prowadzącego pytania. 
Studenci tworzą w grupach 
prezentacje multimedialne i 
przygotowują 10-minutowe 
wystąpienia, które 
zaprezentują na kolejnych 
zajęciach w Sali 
dydaktycznej. 

Przygotowuje pytania, 
na które każdy student 
udziela odpowiedzi, a 
także wyznacza termin 
oddania zadania. 
Ustala termin. 

Zadanie: Prześlij 
plik. 
Zadanie: Zadanie 
offline. 
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