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Kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich  
w �wietle informacji zwrotnej od studentów 

 
 

Oswoi� si� ze zmian� 
 
 
Dokonuj�ce si� przemiany we wszystkich sferach �ycia społeczno-gospodarczego maj� 

swoje odbicie w nowych zjawiskach, jakie wyst�puj� w systemie o�wiatowym. Okres 
transformacji zmienia, przewarto�ciowuje i modernizuje edukacj�. Zmiany w systemie 
edukacji obejmuj� równie� o�wiat� dorosłych, wprowadzaj�c zasady demokracji  
i podmiotowo�ci.1 

Zjawisko podmiotowo�ci jest szczególnie istotne w szkołach wy�szych, gdzie �wiadomi 
uczestnicy procesu edukacyjnego decyduj� o jego przebiegu. Nie wszystkie szkoły i nie 
wszyscy ich organizatorzy oraz uczestnicy zrozumieli do dzi� istot� i warto�� zasad 
demokracji, uspołecznienia i podmiotowo�ci w edukacji. Potrzebne i oczekiwane s� zmiany w 
metodach nauczania, które z dyrektywnie nauczaj�cych powinny sta� si� organizacj� uczenia 
si� pod kierunkiem. Ta zmiana wymaga nie tylko czasu, ale i podr�czników akademickich 
specjalnie przygotowanych dla dorosłych oraz przeszkolenia nauczycieli akademickich, które 
powinno pomóc im przej�� z rutyny nauczaj�cej do organizowania aktywno�ci poznawczej 
studiuj�cych. Andragogika szkolnictwa wy�szego, której przedmiotem bada� jest proces 
nauczania i wychowania w szkole wy�szej: „pomaga w racjonalnym, wolnym od złudze� i 
uprzedze�, postrzeganiu przez nauczycieli akademickich swojej działalno�ci dydaktycznej i 
wychowawczej”2.Spostrzeganie to ka�e widzie� studentów jako dorosłych ludzi, którzy, 
jakkolwiek podatni na oddziaływania wychowawcze i dydaktyczne, zachowuj� swoje 
poczucie dorosło�ci, godno�ci i autonomii. St�d wynikaj�ca konieczno�� przestrzegania zasad 
nauczania w szkole wy�szej:  

• zasada podmiotowego traktowania studentów, jako podstawowego wyznacznika 
implikuj�cego pozostałe zasady: 

• zasad� racjonalnej i konstruktywnej współpracy nauczyciela akademickiego ze 
studentami, zasad� zgodno�ci poszukiwa� naukowych, my�lenia i uzasadniania,  

• zasad� sprawdzania, kontroli i oceny skuteczno�ci nauczania,  
• zasad� samodzielnego i twórczego my�lenia.  
Na pocz�tku lat 90-tych, po odej�ciu od „o�wiaty dorosłych” na rzecz „edukacji 

dorosłych”, zacz�to uwzgl�dnia� aktywno�� edukacyjn� jednostki ludzkiej dokonuj�cej 
autonomicznych wyborów w tej dziedzinie. Podwa�ono sens „wychowania dorosłych”, 
„kształcenia osobowo�ci dorosłych” na rzecz „wspomagania rozwoju dorosłych”3. 

Dlatego wydaje si� konieczne wprowadzenie problematyki andragogicznej w struktur� 
studiów wy�szych, szczególnie pedagogicznych, ale tak�e na inne kierunki studiów wy�szych 

                                                           
1 J. Pułturzycki, Tradycje, osi�gni�cia i kierunki rozwoju szkolnictwa dla dorosłych (w:) T. Aleksander (red.), 
Tera�niejszo�� i przyszło�� edukacji dorosłych, Toru� 1999, s. 97. 
2 L. Turos, Andragogika ogólna, Warszawa 1999, s. 298. 
3 J. Kargul, Edukacja dorosłych w ponowoczesnym �wiecie, „Chowanna” 2003 t.1 s.149-202. 



 2 

przygotowuj�cych studentów do pełnienia roli nauczycieli w trudnym, bo zmieniaj�cym si� 
społecze�stwie.  

Współczesny nauczyciel akademicki przygotowany do pracy z dorosłymi, to nauczyciel 
umiej�cy i lubi�cy z nimi pracowa�. Obok wiedzy przedmiotowej posiada on wiadomo�ci z 
zakresu psychologii człowieka dorosłego, socjologii, polityki, ekonomii i nowoczesnych 
technik edukacyjnych4.Współczesnego nauczyciela akademickiego próbuje si� 
charakteryzowa� w trzech wymiarach: jako pracownika dydaktycznego, naukowego i wzoru 
osobowego. Szczególnie aspekty dydaktyczny i osobowo�ciowy dydaktyka s� istotne z 
punktu widzenia potrzeb studentów, w tym komunikacyjnych. Jako pracownik dydaktyczny 
powinien zdobywa� on wci�� now� wiedz� w swojej specjalno�ci, mie� kontakt z praktyk�, 
szczególnie pedagogiczn�, posługiwa� si� ró�nymi, niestereotypowymi metodami kształcenia, 
gromadzi� informacje zwrotne od studentów na temat prowadzenia z nimi zaj��. Jako wzór 
osobowy powinien charakteryzowa� si� autentyzmem, empati� i akceptacj� wyra�on� 
uwa�nym, cierpliwym słuchaniem oraz postaw� aktywn� opart� na informacji zwrotnej i 
wyra�on� w rozumieniu oceniaj�cym5. 

To, jak nauczyciel ujmuje �wiat, jakie s� jego postawy i oczekiwania w stosunku do 
szkoły, do zada� edukacyjnych i do siebie, jak ocenia siebie samego w �wietle uznawanych 
warto�ci, stanowi o warto�ci kontaktu dialogicznego nauczyciel – ucze�.Kompetencja 
komunikacyjna nauczyciela opiera si� na wiedzy i posługiwaniu si� ni� w sytuacjach 
komunikacyjnych, adekwatnie do warunków i uczestników tej sytuacji. Wa�na w tym 
procesie jest akceptacja słuchania i udzielania informacji zwrotnej , która stanowi jedno z 
zało�e� psychologii humanistycznej, upatruj�cego szans samorealizacji człowieka, jego 
wszechstronnego rozwoju własnych zdolno�ci w warunku pomy�lnego procesu 
komunikowania si�. Polega� on powinien na otwarto�ci komunikacji, zaufaniu do ludzi, 
akceptacji procesu porozumiewania si� partnerów, rozumieniu empatycznym, aktywnym 
słuchaniu, u�ywaniu informacji zwrotnych, powstrzymywaniu si� od krytycznych uwag.  

Tak rozumiana komunikacja mo�e nosi� miano „dialogu komunikacyjnego” jako idei 
okre�laj�cej podstawy sytuacji edukacyjnej. Dialog komunikacyjny traktuje obie strony 
procesu poprzez ich sposób bycia, umo�liwiaj�cy zrozumienie siebie i innych, a strony 
interakcji dopasowuj� si� i ł�cz� swe odr�bne działania w działania poł�czone. Dwu 
podmiotowo�� działania w dialogu oparta jest na działaniu zwrotnym i zakłada 
umo�liwienie wymiany my�li, ocen, uczu�6. 

Z bada� wynika, �e młodzie� akademicka wysoko ceni komunikatywno��, tolerancj�, 
otwarto�� na studentów i partnerstwo w ich traktowaniu. 7 

Wprowadzenie w teorii i praktyce edukacyjnej poj�cia podmiotowo�ci ł�czy si� z 
humanistycznym stosunkiem procesu kształcenia oraz interpersonalnym i bez l�kowym 
komunikowaniem si� w jego trakcie. Komunikowanie si� stanowi niezb�dny warunek 
do�wiadczania podmiotowo�ci ucznia – studenta w procesie edukacyjnym. Chodzi tu o 
ró�ne sposoby komunikowania si� w celu wymiany informacji. W czasie komunikowania si� 
uczestnicy procesu dydaktycznego zawsze na siebie oddziałuj�. Rzecz w tym, by proces ten 
spełniał warunki skutecznej i poprawnej komunikacji interpersonalnej8.  

                                                           
4 A. E. Wesołowska, Edukacja niestacjonarna w perspektywie kształcenia ustawicznego, „Edukacja Dorosłych” 
4/1998, s. 9-17. 
5 M. Łobocki, Trzy wymiary nauczyciela akademickiego w kształceniu pedagogicznym (w:) K. Duraj-Nowakowa 
(red.), Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów, Kraków 1999, s. 36. 
6 W. Kubiak, Interpretatywny model interakcji podstaw� dialogu edukacyjnego (w:) M. Dudzikowa (red.), 
Nauczyciel-ucze�. Mi�dzy przemoc� a dialogiem. Obszary napi�� i typy interakcji, Kraków 1996, s. 71. 
7 C. Banach, Pedagodzy o edukacji nauczycielskiej (w:) K. Duraj-Nowakowa (red.), Nauczyciele akademiccy w 
procesie kształcenia pedagogów, Kraków 1999, s. 389. 
8 W. Pu�lecki, Kształcenie wyzwalaj�ce w teorii i praktyce edukacyjnej (w:) B �liwerski (red.), Pedagogika 
alternatywna – dylematy teorii, Kraków 2000, s. 180. 
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Polubi� feedback 
 
 
Podstawowym celem komunikacji mi�dzyludzkiej jest koordynacja zachowa� 

instrumentalnych i interpersonalnych osób podejmuj�cych aktywno�� komunikacyjn� (wg 
koncepcji Z. N�ckiego i A. Awdiejewa „Koordynacji długoterminowej: wymiany informacji i 
uzgadniania ewaluacji”)9. Intencj� podstawow� takiej komunikacji jest wzajemne 
oddziaływanie poprzez wymian� znaków słownych i bezsłownych. Komunikowanie 
interpersonalne to podejmowana w okre�lonym kontek�cie wymiana werbalnych, wokalnych 
i niewerbalnych sygnałów (symboli) w celu osi�gni�cia lepszego poziomu współdziałania. 
Oprócz sytuacji, w której rozmówcy d��� do koordynacji aktualnych działa� b�d� 
natychmiastowego uzgodnienia konkretnych działa� przyszłych, istnieje komunikowanie, 
którego celem jest budowanie podstawy przyszłych ewentualnych wspólnych działa�, 
uzgodnienie wizji �wiata z uzgodnionym systemem warto�ciowania, ewaluacji �wiata i jego 
elementów10.Najwa�niejszy z punktu widzenia komunikacji interpersonalnej podział 
informacji, to podział na wypowiedzi dotycz�ce: 

-obiektywnych stanów rzeczy, weryfikowalnych przez sprawdzalne procedury, 
-subiektywnych, wewn�trznych stanów i prze�y� nadawcy.  

Aby porozumienie było skuteczne, trzeba zadba�, by komunikacja miała charakter 
dwukierunkowy, tzn. by wyst�piło w niej nie tylko przekazanie komunikatu, ale i informacja 
zwrotna b�d�ca odpowiedzi� na jego tre�� i form�.  

 
 

 
Ryc.1.Prosty model procesu komunikacji społecznej 
	ródło: D. Elsner, Wokół nowych poj�� i znacze�, Chorzów 1999, s. 191 

 
 
 

Informacja zwrotna jest istotnym elementem komunikacji społecznej. Je�li wyst�puje, to 
jest to komunikacja dwukierunkowa (dialog, dyskusja). Brak informacji zwrotnej tworzy 
komunikacj� jednokierunkow� (monolog, wykład). 

Gdy nadawca i odbiorca zajmuj� t� sam� pozycj� społeczn�, to uproszczony model 
procesu komunikacji społecznej wygl�da nast�puj�co: 

 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Z. N�cki, Komunikacja mi�dzyludzka, Kraków 1996, s. 126 
10 Ibidem 
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Ryc.2. Uproszczony model dwustronnej komunikacji społecznej 

ródło: D. Elsner, Wokół nowych poj�� i znacze�, Chorzów 1999, s. 192 
 
 
W działaniach edukacyjnych model taki wyst�puje bardzo rzadko, bo rzadko wyst�puj� tu 

układy partnerskie. Działania edukacyjne charakteryzuj� układy hierarchiczne, w których 
dominuje ułomne komunikowanie si�, bez feedbacku11. 

 
 

 
Ryc. 3. Schematy komunikacji społecznej typowe dla układów hierarchicznych: A) schemat 
komunikacji jednostronnej, B) przekazywanie informacji zwrotnej słabej, C) informacji zwrotnej 
gwałtownej 

ródło: D. Elsner, Wokół nowych poj�� i znacze�, Chorzów 1999, s. 193 
 
 
Słabsza informacja zwrotna wyst�puje w obawie przed reakcj� wy�ej stoj�cych, za� 

gwałtowna – jako wybuch nagromadzonych, powstrzymywanych emocji. Mog� one mie� 
miejsce w sytuacjach niereagowania na sygnały odbiorcy (w tym przypadku studentów). 
Feedback (poj�cie zapo�yczone z teorii i praktyki zarz�dzania) w wersji tłumaczonej jako 
informacja zwrotna (sprz��enie zwrotne) oznacza przekazywanie informacji zwrotnej słu��ce 
d��eniu do doskonało�ci i perfekcji w działaniu. Mo�e sta� si� ona narz�dziem doskonalenia 
pracy nauczyciela akademickiego; w praktyce jednak jest niedoceniana12. 

Liczne wskazówki do poprawnego przekazywania i odbierania informacji zwrotnych 
podnosz� kwesti� barier w przepływie informacji. Mog� to by� na przykład nieprawidłowe 
kontakty mi�dzy nadawc� i odbiorc�, obra�liwy sposób przekazu, brak zaufania do nadawcy, 
negatywne do�wiadczenia w przekazywaniu informacji zwrotnej.  Mianem „barier”, czy te� 
„zapór komunikacyjnych|” okre�la si� wszystkie czynniki, które utrudniaj� zrozumienie 
przekazu zawartego w wypowiedzi oraz powstrzymuj� lub blokuj� skuteczno�� 
komunikowania si� 13. Bariery komunikacyjne s� reakcjami o wysokim stopniu ryzyka – ich 
wpływ na komunikacj� jest cz�sto negatywny.  

Czynniki sprzyjaj�ce powstawaniu barier w komunikacji interpersonalnej mo�emy 
podzieli�, wg. N�ckiego, na trzy grupy. S� to: 

                                                           
11 D. Elsner, Wokół nowych poj�� i znacze�, Chorzów 1999, s. 190 
12 Ibidem, s. 189 
13 M. Rzeczkowska, strona internetowa Komunikacja interpersonalna, http://www.mediweb.pl/psyche.html, stan 
z dnia 2 kwietnia 2006 r. 
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• trudno�ci wynikaj�ce z tre�ci komunikatów, 
• zakłócenia procesu komunikowania, 
• cechy zachowa� konwersacyjnych poszczególnych rozmówców 14. 

O ile oczywiste wydawa� si� mog� trudno�ci wynikaj�ce z tre�ci komunikatów z racji 
poruszanej na zaj�ciach ze studentami specjalistycznej problematyki, o ile typ drugi barier 
(zakłócenia) jest stosunkowo łatwy do likwidacji lub regulacji (np.poprawa słabego 
nagło�nienia, wywietrzenie sali, ustalenie zasady nie spó�niania si� na zaj�cia), o tyle trzeci 
rodzaj barier - cechy zachowa� konwersacyjnych poszczególnych rozmówców - to grupa 
trudno�ci barierotwórczych, która ma swe �ródła przede wszystkim w cechach 
charakterystycznych dla emisji i recepcji przekazów przez poszczególnych rozmówców. 
Cz��� z tych cech ma charakter trwały, niezmienny. Zmienno�� zachowa� konwersacyjnych 
jest bardzo du�a – ten sam wesoły i sympatyczny w towarzystwie człowiek mo�e w na 
zj�ciach by� zupełnie powa�ny, wr�cz zasadniczy a nawet mrukliwy. Do cech tych nale��, 
mi�dzy innymi, wkład konwersacyjny, jaki ka�dy uczestnik konwersacji oferuje w rozmowie 
– bariera mo�e pojawi� si�, kiedy czyj� wkład oka�e si� zbyt du�y lub zbyt mały. Innymi 
czynnikami s� te� siła przebicia rozmówcy w konwersacji, dynamika stylu mówienia, 
spójno�� mi�dzy kanałami werbalnym, wokalnym i niewerbalnym oraz drobne zakłócenia 
lingwistyczne, takie jak: zaj�knienia, powtórzenia, omini�cia, pomyłki j�zykowe czy zdania 
niedoko�czone 15.Ka�dego z nauczycieli akademickich mo�na scharakteryzowa� poprzez jego 
zachowania konwersacyjne. 

Mo�na jednak�e, dzi�ki tej wiedzy, zmieni� klasyczny stereotyp nieprzyjaznej, a 
przynajmniej mało zrozumiałej komunikacji mi�dzy nauczycielem (dydaktykiem) a uczniem 
(studentem), na nowoczesn�, przystaj�c� do potrzeb współczesnej edukacji. Dobrym 
pomysłem wydaje si�  wykorzystanie na przykład propozycji C. Christensena dotycz�cej 
nauczania, uj�tej syntetycznie w pi�ciu stwierdzeniach: (1) Otwarto��, pomoc i troska ze 
strony nauczyciela zwi�kszaj� mo�liwo�� efektywnego uczenia si� przez studentów. (2) 
Owocne dyskusje wymagaj� poczucia bezpiecze�stwa i intelektualnej otwarto�ci. (3) Niedu�e 
wymagania daj� najlepsze rezultaty. (4) Cierpliwo�� i niewielki nacisk nauczyciela sprzyjaj� 
uczeniu si� studentów. (5) Wiara, zabawa i zaanga�owanie s� najistotniejszymi składnikami 
dobrego nauczania.16. S� to, jak wida�, przede wszystkim po��dane cechy osobowo�ciowe 
(�yczliwo��), umiej�tno�ci metodyczne (zabawa, stopniowanie wymaga�) i społeczne 
(wła�ciwa komunikacja).  

 
Wykorzysta� ewaluacj� 
 
 
Informacja zwrotna w edukacji mo�e słu�y� do samooceny pracy nauczyciela. Znaczenie 

tak rozumianego poj�cia samooceny jest szersze ni� zazwyczaj przedstawia je literatura i 
nawi�zuje do ewolucji, jaka przechodzi poj�cie oceny w edukacji od wydawania s�dów 
warto�ciuj�cych do zbierania i wykorzystywania informacji o przebiegu procesu nauczania 
oraz uczenia si�.  

Samoocena polega na zbieraniu informacji o swojej pracy, do wykorzystywania jej dla 
pogł�biania kompetencji zawodowych, aby planowa� ich rozwój i ulepsza� praktyk�. Dla 
wła�ciwej samooceny nale�y postawi� nast�puj�ce pytania: 1. W jakich sytuacjach 

                                                           
14 Z. N�cki, op. cit., s. 183-210. 
15 Ibidem., s. 201-210. 
16 J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów – podr�cznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2003, s. 582 
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dydaktycznych dokonuj� samooceny ? 2. Jakie informacje staram si� zbiera� ? 3. Sk�d 
czerpi� te informacje ? 4. Jak je wykorzystuj� ? 

Najbardziej polecane sposoby zbierania informacji zwrotnej przez nauczycieli 
akademickich przybieraj� posta�: 

• ankiety dla studentów 
• formularzy zbieraj�cych refleksje nauczyciela po przeprowadzeniu zaj�� ze 

studentami w okre�lonym czasie 
• formularza do kole�e�skiej superwizji i scenariusza rozmowy superwizyjnej17. 

Wypowiedzi dotycz�ce procesu oceniania i ewaluacji to komunikaty odnosz�ce dany 
obiekt do pewnej skali warto�ci. Warto�ciowanie nie jest procesem poznawczym, jest 
procesem porównywania pewnych obiektów do pewnej skali według okre�lonego systemu 
kryteriów. Istot� wypowiedzi ewaluacyjnych jest przekazanie, w sposób jawny lub ukryty, 
swojej oceny jakiego� obiektu18. 

Dzi�ki takim informacjom przekazywanym anonimowo, nauczyciel akademicki zmuszany 
jest niejako do samokontroli i samooceny, szczególnie w kontek�cie prowadzonych przez 
niego zaj��. Celowo�� gromadzenia tego rodzaju informacji wyst�puje tylko wtedy, kiedy 
nauczyciel akademicki rzeczywi�cie nosi si� z zamiarem usprawniania i unowocze�niania 
swojej pracy dydaktycznej. W przeciwnym razie krytyczne wypowiedzi studentów pod jego 
adresem mog� wzbudzi� w nim uprzedzenie do nich i by� przyczyn� frustracji19. 

Obserwacja codziennego �ycia edukacyjnego wskazuje na celowe odcinanie dopływu 
informacji zwrotnej, bo jest ona niepomy�lna, nie odpowiada racjom urz�dowym, pochodzi 
od nieodpowiedniej osoby, nie współgra z systemem wyznawanych warto�ci. Tymczasem 
osoby nauczaj�ce nie mog� funkcjonowa� bez wiedzy o tym, czy ich praca odpowiada 
wymaganiom, oczekiwaniom, potrzebom i celom studiuj�cych. Bez ewaluacji nie jest 
mo�liwe utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia20. 

Instytut Politologii PWSZ od czterech lat prowadzi stał� ewaluacj� pracy dydaktycznej 
swoich pracowników, m.in. pod postaci� ankiety kierowanej do studentów. Procedura jest 
opracowana od pocz�tku i dskonalona: kwestionariusze ankiet rozdaje si� do wypełnienia 
studentom na zaj�ciach (�wiczeniach, konwersatoriach i wykładach) przed ko�cem semestru i 
przed sesj� zaliczeniowo-egzaminacyjn� z powodów zrozumiałych - zwi�kszenia 
obiektywno�ci wypowiedzi studentów. Ankiety s� anonimowe i okre�laj� z imienia i 
nazwiska osob� dydaktyka. Wypełnione druki zostaj� przez starostów grup zebrane i w 
zaklejonych kopertach oddane do dyrektora instytutu, a nast�pnie przekazane kierownikom 
zakładów do analizy. Z wypowiedziami anonimowych studentów zapoznaj� si� prowadz�cy 
zaj�cia. Jest to, jak si� okazuje, jeden z bardziej stresuj�cych momentów dla nich, cho� z 
reguły raczej miły w efekcie. 

Z wybranych kilku tysi�cy ankiet „ na chybił trafił” (celem analiz nie było zestawienie 
statystyczne, lecz ilustracja zagadnienia) zdecydowano si� odczyta� kilkaset, których 
podmiotami ocenianymi byli zarówno �wiczeniowcy – magistrzy, jak i wykładowcy - 
doktorzy oraz, sporadycznie, profesorowie specjali�ci ró�nych dziedzin, ze zró�nicowanym 
sta�em pracy i ró�nym do�wiadczeniem dydaktycznym. Do zacytowania wybrano swobodne 
wypowiedzi z 50 ankiet, w których studenci studiów dziennych i zaocznych, wszystkich lat, 
zdecydowali si� na napisanie swoich spostrze�e�, uwag i ocen. Wiele z nich jest do siebie 
podobnych, w du�ej cz��ci si� powtarzaj�; wi�c do�� arbitralnie skupiono si� na tych , które 
dotycz� po��danych z punktu widzenia nowej dydaktyki zachowa�. Ni�ej pogrupowano 

                                                           
17 J. Chodnicki, A. Kołodziejczyk, J. Królikowski, Ocenianie, Warszawa 1998, s. 163 
18 Z. N�cki, op. cit., s. 126 
19 M. Łobocki, op. cit., s. 35 
20 A. Szabo, Metody pracy edukatora, Radom 1997, s. 34 
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wypowiedzi wg klucza:umiej�tno�ci dydaktyczne i metodyczne, cechy osobowo�ciowe i 
umiej�tno�ci komunikacyjne. 

 
 

Umiej�tno�ci dydaktyczne i metodyczne: 
 

• prowadz�cy posiada wyj�tkowe zdolno�ci pedagogiczne-bardzo du�o nauczyłam si� dzi�ki 
tym zaj�ciom. Formy oceniania bardzo sprawiedliwe, 

• �wiczenia odbywały si� w miłej atmosferze, były bardzo interesuj�ce, zaliczenie było 
sprawiedliwe, 

• dobrze prowadzone zaj�cia, konkretne i jasne wymagania, dobry kontakt ze studentami, 
sprawiedliwe oceny i wzór dla innych �wiczeniowców 

• Interesuj�ca forma zaliczenia, du�e zaanga�owanie prowadz�cego, ciekawe tematy 
wykładów 

 
Bariery: 

• Zbyt du�e wymagania w  stosunku do studentów, prowadz�ca nie wkłada zaanga�owania 
aby zainteresowa� przedmiotem, 

• Nie został przedstawiony program zaj��, nie zostały okre�lone wymagania, 
• Wykład prowadzony monotonnie, brak dyscypliny na wykładzie, problem z ocenianiem 

studentów. 
• Aktywno�� osób jest oceniana na podstawie kilku słów, niekoniecznie zwi�zane z tematem 
• Brak mi słów na temat pana, za bardzo wgł�bia si� w szczegóły 
• Wysoko�� oceny zale�ała od czynników znanych i rozumianych tylko przez pana 
�wiczeniowca 

• Bez zb�dnych komentarzy.Szkoda słów, szkoda wkładu długopisowego 
 
 
 
Cechy osobowo�ciowe: 

 
• Chodziłam na zaj�cia z  wielk� przyjemno�ci�, jego szeroko poj�ta m�sko�� spowodowały 

uwielbienie do jego osoby 
• Jedyny wyrozumiały �wiczeniowiec 
• Pan magister J. Jako jedyny z kilku sympatycznych ped. w tej szkole zawsze zwracał sie do 

nas po ludzku nie uwłaczaj�c naszej godno�ci osobistej.Jestem zadowolona z  formy 
prowadzenia przez niego zaj��, 

• Wida� du�y szacunek dla studentów ze strony pana dr 
• miła, taktowna, pomocna, doradzi 
• Potrafi nawi�za� wspaniały kontakt ze studentami, nie ma napi�tej atmosfery 
• �ywy, uroczy człowiek 
 

Bariery: 
• Pani doktor za ka�dym razem si� spó�niała na zaj�cia-nigdy za to nie przeprosiła, z 

lekcewa�eniem odnosi sie do studentów. 
• Dr S. powinien cz��ciej si� u�miecha� 
• Traktowanie studentów jak gimnazjalistów 
• Przed zaj�ciami odczuwali�my strach 
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• Pani ma zło�� do całego �wiata, zero u�miechu 
 
 
Umiej�tno�ci komunikacyjne: 

 
• Przyjazna atmosfera zaj�� i troch� humoru 
• Dobrze rozumiany 
• bardzo wiarygodny sposób prowadzenia, ciekawy, delikatnie ukierunkowuj�cy studenta 
• Potrafił zainteresowa� i zaanga�owa� cał� grup� 
 

Bariery: 
• Stosunek do studenta bardzo lekcewa�acy(w  tym odbieranie prywatnych telefonów 

podczas wykładów), 
• Pan J. ma zł� dykcj� i trudno go zrozumie� 
• Pani cz�sto �pi na zaj�ciach, jak czytamy referaty 
• Pani B. jest osoba zło�liw� przez co kontakt z ni� był bardzo utrudniony 
• Faworyzowała chłopców - bardzo miła, pi�kna i szkoda, �e ma m��a 
• Nie podobała mi si� forma prowadzenia zaj��, �e pani si� spó�niała lub nie przychodziła, 

informuj�� 5 minut przed rozpocz�ciem zaj�� 
• Wykładowca ma du�� wiedz� ale nie potrafi tego przekaza� 
• Nieciekawe wykłady, Nuda !!! 
 

Ewaluacja edukacyjna niezb�dna jest do umo�liwienia oceny jako�ci kształcenia oraz 
oceny skuteczno�ci wprowadzania zmian i nowych rozwi�za�. Jest to proces diagnostyczno – 
oceniaj�cy, zawieraj�cy elementy pomiaru, os�du i decyzji. W procesie ewaluacji porównuje 
si� ze sob� rzeczywiste działania z oczekiwanymi rezultatami oraz dostarcza 
zainteresowanym informacji zwrotnej po to, by oceni� te rezultaty i w razie potrzeby podj�� 
stosowne działania. 

Poj�cie ewaluacji wprowadzono do terminologii edukacyjnej wraz z przełomem lat  
90. ubiegłegi wieku, wzbogacaj�c edukacyjn� praktyk�. Zwrócono uwag� na to, by 

przedsi�wzi�cia, ich procesy oraz cykle były zako�czane ewaluacj� (ocen�). Przedmiotem 
ewaluacji mo�e by� wszystko, co wymaga poprawy lub udoskonalenia. Ewaluacja to: 
- zbieranie, analiza i interpretacja danych 
- ocena warto�ci działa� przez osoby, których te działania dotycz� 
- ocena wpływu, jaki te działania wywarły przy pomocy dobranych metod i narz�dzi 
- wyci�gni�cie wniosków i podj�cie decyzji21. 

Ewaluacja mo�e by� przeprowadzana w trakcie procesu lub po jego zako�czeniu w formie 
monitoringu, ewaluacji cz�stkowej, ewaluacji ko�cowej bie��cej summatywnej i ewaluacji 
odroczonej22. 

Najcz��ciej stosowane narz�dzia słu��ce ewaluacji w dydaktyce to arkusz prosty do 
przeprowadzenia ewaluacji, arkusz pogł�biony, sprawdzaj�cy, PIWO. Prosty zawiera 
nast�puj�ce pytania: 
- Jakie były nasze cele? 
- Które z nich zostały zrealizowane i w jakim stopniu? 
- Co powinno by� udoskonalone? 

Je�eli ewaluacj� postrzega� si� b�dzie jako element wewn�trzny wszelkich działa� 
instytucji, zaplanowany i realizowany przez jej pracowników, okre�laj�cych jej cele, 
                                                           
21 D. Elsner, K. Knafel, Jak organizowa� Wewn�trzszkolne Doskonalenie Nauczycieli?, Chorzów 2000, s. 177 
22 Ibidem, s. 178 
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przedmiot, zakres i sposób prowadzenia, mo�e wówczas ewaluacja wspomaga� rozwój tych 
placówek. 

Dzisiejszej edukac ji akademickiej potrzebna jest zmiana na lepsze. W naszym j�zyku 
brakuje pozytywnych i wspieraj�cych informacji w procesie edukacyjnym, nie uwłaczaj�cych 
godno�ci człowieka ze strony nauczyciela – nadawcy. Nadawca w sposób konkretny 
powinien eksponowa� to, co mo�na zmieni�, podaj�c s�dy opisowe, a nie warto�ciuj�ce i 
pami�ta�, �e sposób przekazywania informacji zwrotnych zdradza pogl�dy i przekonania ich 
nadawcy. Odbiorca-student powinien by� zainteresowany tre�ci� informacji i próbowa� j� 
zrozumie�, a tak�e decydowa� o jej wykorzystaniu. 

Informacja zwrotna słu�y do zmniejszania zakresu niedookre�lono�ci, istotnego zwłaszcza 
w dziedzinie edukacyjnej. Nie zawsze i nie ka�da informacja zwrotna jest zbierana i u�ywana 
w edukacji. Niewykorzystany pozostaje w ten sposób jeden z prostych i tanich sposobów 
zmiany na lepsze.  
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