
WYKŁADOWCY O SWOICH ZAJĘCIACH W ODPOWIEDZI NA INFORMACJĘ O WYRÓŻNIENIU

„Dziękuję za zainteresowanie moją pracą dydaktyczną. Cieszę się, że niektórzy studenci wyrażają uznanie dla mnie jako dydaktyka 
i dla moich metod dydaktycznych. Jednocześnie jednak, mam wrażenie, że będzie mi trudno jasno odpowiedzieć na Pani pytanie  
(…)A to głównie dlatego, że sam nie mam jasności dlaczego właściwie moje zajęcia spotykają się ze szczególnym uznaniem ze strony 
niektórych studentów. Mam wrażenie, że nie robię tam nic nadzwyczajnego - ot, zwykły proces dydaktyczny, 
z charakterystyczną dlań sinusoidą skuteczności i satysfakcji...  Poniżej znajdzie Pani kilka re�eksji pozostających - jak mniemam - 
w jakimś związku z interesującym Panią tematem. 

1. Trudno mi dokonać obiektywnej samooceny, nie tylko ze względów zasadniczych (psychologiczno-poznawczych), ale także 
dlatego, że nie odwiedzam zajęć kolegów na Wydziale, więc nie mam potrzebnej do jakichkolwiek (samo)ocen skali porównawczej. 
Podobnie w drugą stronę: żadni koledzy dydaktycy nie odwiedzają mnie na zajęciach i nie oferują 
ew. pomocnych uwag. 

2. Nie jest oczywiście tak, że moje zajęcia z metodologii nauki spotykają się z bezwyjątkowo entuzjastycznym przyjęciem przez 
studentów (załączam niektóre opinie z USOSa). Trudno zresztą byłoby się spodziewać takiego odbioru, choćby ze względu na 
różnorodność potrzeb i zainteresowań studentów na różnych etapach ich edukacji. Rzeczony kurs prowadzę, nota bene, na 
wszystkich poziomach: od pierwszego roku licencjatu, aż po drugi rok studiów doktoranckich. Na pierwszym roku BA jest on 
w formie wykładu, na 1MA - w formie seminarium, na 2 WSD - w formie konwersatorium.  

3. O�cjalna nazwa kursu to 'metodologia nauki', jednak wolę o nim myśleć jako o kursie z 'krytycznego myślenia (w dyskursie 
akademickim)' = Critical thinking in academic discourse. Kursy takie są bardzo rozpowszechnione na uniwersytetach zachodnich,
 a raczej rzadkie u nas, co wydaje mi się niedobre. Takie moje myślenie o tym kursie ma wpływ na jego strukturę i metody dydaktyczne 
(jak niżej).  

4. Staram się (także gdy kurs realizowany jest trybem wykładowym), żeby możliwie wiele było elementów interaktywnych 
w czasie zajęć: zadaję pytania, proszę o wyrażanie wątpliwości, czasami studenci piszą anonimowo bardzo krótki tekst ad hoc 
o omawianym problemie. Taki jedno-akapitowy 'write-up' krąży potem po sali zajęć i każdy chętny może anonimowo skomentować 
oryginalny tekst i/lub zapisane już opinie swoich kolegów. Zwykle czytam wszystko w domu i na następnych zajęciach przedstawiam 
swoje własne uwagi i wnioski. Ideałem dydaktycznym w zakresie modus procedendi na samych zajęciach, do którego dążę, jest 
sytuacja gdy dydaktyk (czyli ja) może zająć miejsce z boku sali przysłuchując się wymianie myśli między studentami i ewentualnie 
wspomagając ją swoją wiedzą i doświadczeniem (tzw. model nauczyciela jako 'guide on the side').  

5. Nie korzystam na zajęciach z literatury stricte naukowej; nie ma też klasycznych zadań domowych, z których byłyby sprawdziany 
czy 'kartkówki'. Zamiast tego używamy najczęściej różnych materiałów w postaci ulotek, prasy codziennej 
i doniesień internetowych, które dają nam bogate możliwości krytycznej analizy problemów, rozumowań, wnioskowań, de�nicji, 
błędów logicznych, etc. w odniesieniu do sfery doniesień medialnych bliskiej każdemu w życiu codziennym. 
Z krótkich streszczeń każdych zajęć, które prowadzę na wydziałowym Moodlu łatwo się zorientować jak wykorzystujemy takie 
materiały do realizacji sylabusa przedmiotu (http://wa.amu.edu.pl/~swlodek/sem_meth.htm). 

6. Bardzo liberalnie podchodzę do różnych tradycyjnych formalności i obostrzeń akademickich typu (nie)obecności, spóźnienia (bądź 
wcześniejsze wyjścia 'na pociąg'), korzystanie w czasie zajęć z mediów typu smartfon, tablet, laptop, (nie)robienie notatek, etc. 
Generalnie - staram się traktować studentów jak dorosłe osoby, które zasługują na szacunek i zainteresowanie. Drugą strona tego 
medalu jest to, ze nie ukrywam swoich błędów i słabości jako człowieka i nauczyciela akademickiego. Lubię, gdy nawiązujemy (zawsze 
tylko z niektórymi studentami, oczywiście) nić porozumienia i sympatii”. 
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„Mało odzywałam się na 
wykładach, ponieważ takie 
filozoficzne zagadnienia nie 
są do końca dla mnie, ale jeśli chodzi o styl prowadzenia wykładów to 

nie mam nic do zarzucenia”. 

„Bardzo kreatywne 
zajęcia, prowadzone w 

sposób inny niż wszystkie. 
To studenci są 
w centrum 

zainteresowania”.

  
„Profesor stwarzał 

warunki do aktywnego 
udziału studentów, chciał 
zawsze wysłuchać naszego 

zdania i przedstawiał 
materiał w ciekawy 

sposób”.
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