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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 

Wydział Chemii 
HighChem - interdyscyplinarne i międzynarodowe studia doktoranckie z elementami wsparcia 

współpracy międzysektorowej 

Psychologiczne aspekty efektywnego uczenia się i nauczania 

dr Joanna Matejczuk 

Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych 

Dziedzina/ 
dyscyplina 

Psychologia 

Rodzaj zajęć warsztat 

Język polski 

Punkty ETCS 1 pkt. 

Liczba godzin 15 godzin 

Cel zajęć 

• poszerzenie wiedzy na temat podstawowych mechanizmów efektywnego 
uczenia się i nauczania 

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i analizy czynników sprzyjających 
procesowi uczenia i nauczania, wokół zasobów i ograniczeń 

• refleksja w zakresie projektowania zajęć dydaktycznych oraz doboru 
metod nauczania 

• analiza własnych zasobów i ograniczeń związanych z procesem ucznia 
się. 

 

Treści kształcenia 

• projektowanie działań edukacyjnych w warunkach akademickich– metody 
oparte na słowie, oparte na oglądzie, oparte na działaniu 

• projektowanie działań edukacyjnych – etapy procesu nauczania 

• diagnozowanie stylu uczenia się – wokół różnic indywidualnych w 
procesie uczenia się  

• różnice indywidualne w procesie uczenia się - wykorzystanie w praktyce 
dydaktycznej na podstawie: cyklu D. Kolba oraz preferencji 
sensorycznych 

• graficzne formy reprezentacji tekstu i mapy pojęciowe – jak robić 
przydatne notatki 

Wymagania 
wstępne 

brak 

Efekty kształcenia 

Po zakończeniu zajęć doktorant potrafi: Metody weryfikacji 

zna nowoczesne koncepcje, metody i narzędzia organizowania i 
prowadzenia zajęć dydaktycznych; 

Aktywny udział w zajęciach. 
Pozytywne zaliczenie quizów 
z wiedzy o mechanizmach 
uczenia się. 
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Literatura Elsner, D. (2002). Opiekun stażu jako refleksyjny praktyk. Chorzów: Mentor. (s. 9-37). 

Materiały od prowadzącego zajęcia 

Szczegółowe 
informacje 

e-mail: joamat@amu.edu.pl 
 
Harmonogram: 
29 maja 2019 r. godz. 14:00-18:15 
5 czerwca 2019 r. godz. 14:00-18:15 
12 czerwca 2019 r. godz. 14:00-18:15 
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