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Katarzyna PUSZKO 

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA LOGISTYKI 

 

Ponad dwadzieścia cztery wieki temu Konfucjusz napisał: „Co usłyszę zapomnę. Co zobaczę, zapamiętam. Co sam zrobię, 

zrozumiem”. Silberman M., przy współpracy Auerbach C., rozwinęli tą sentencję Konfucjusza i nazwali  ją „Credem uczącego 

się”. Brzmi ono następująco: „Gdy usłyszę zapomnę. Gdy usłyszę i zobaczę, zapamiętam. Gdy usłyszę, zobaczę i porozma-

wiam, zrozumiem. Gdy usłyszę, zobaczę, porozmawiam i zrobię, zdobywam sprawność i wiedzę. Gdy uczę innych, dochodzę do 

mistrzostwa”. 

Sentencja Konfucjusza i Credo uczącego się zwracają uwagę na kwestię korelacji pozyskanej wiedzy ze sposobem uczenia 

się. 

Celem referatu jest identyfikacja i ocena nowoczesnych metod nauczania logistyki z punktu widzenia studentów. 

W referacie opisano wyniki badań empirycznych. 

 

WSTĘP 

Ponad dwadzieścia cztery wieki temu Konfucjusz napisał: „Co 
usłyszę, zapomnę. Co zobaczę, zapamiętam. Co sam zrobię, zro-
zumiem” [22, s. 21]. Silberman M. przy współpracy Auerbach C., 
poszerzyli tą sentencję Konfucjusza i nazwali ją „Credem uczącego 
się”. Brzmi ono następująco: „Gdy usłyszę zapomnę. Gdy usłyszę i 
zobaczę, zapamiętam. Gdy usłyszę, zobaczę i porozmawiam, zro-
zumiem. Gdy usłyszę, zobaczę, porozmawiam i zrobię, zdobywam 
sprawność i wiedzę. Gdy uczę innych, dochodzę do mistrzostwa” 
[22, s. 21]. 

Sentencja Konfucjusza i Credo uczącego się zwracają uwagę 
na kwestię korelacji pozyskanej wiedzy ze sposobem uczenia się. 

Na postawie przeprowadzonych badań empirycznych (rysunek 
1) stwierdzono, że, największy procent wiedzy można pozyskać 
ucząc innych natomiast najmniejszy procent wiedzy można pozy-
skać słuchając wykładu. 
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Legenda: 
1-wykład 
2 – lektura 
3 – pokaz audiowizualny 
4-demonstracja 
5- dyskusja 
6 – samodzielne wykonanie zadania 
7-uczenie innych 

Rys. 1. Korelacja pozyskanej wiedzy od sposobem uczenia się. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [22, s. 22] 

Inne badanie wykazało, że słuchacze na zajęciach prowadzo-
nych w formule wykładowej są w stanie skupić uwagę przez około 
40% czasu trwania zajęć [14 za 22, s. 23]. 

Z innych badań wynika z kolei, że choć podczas pierwszych 10 
minut słuchacze przyswajają sobie około 70% tego, co mówi wykła-
dowca, w ciągu ostatnich 10 minut odsetek ten zmniejsza się do 
20% [12 za 22, s. 23]. 

Zdaniem Smith’a K. oraz Johnson D., R., postaci znanych w 
ruchu propagującym nauczanie przez współpracę, mała efektyw-
ność wykładów wynika z następujących przyczyn: 
– skupienie słuchaczy zmniejsza się wraz z upływem czasu, 
– długie i cykliczne wykłady przemawiają tylko do „słuchowców”, 
–  formuła wykładowa faworyzuje przyswajanie informacji z ele-

mentarnego poziomu,  
– formuła wykładowa opiera się na założeniu, że wszyscy słucha-

cze mają potrzebę nauczyć się dokładne tego samego i przy-
swajają informacje w tym samym tempie, 

– nie jest to formuła szczególnie lubiana przez słuchaczy [7 za 22, 
s. 25]. 
Potwierdzają to także sami słuchacze zdaniem, których najlepsi 

nauczający: 
– angażują uczestników w działanie już podczas pierwszych 5 

minut 
– często sprawdzają, czy uczestnicy rozumieją materiał 
– modyfikują plany na podstawie informacji zwrotnych otrzyma-

nych od uczestników 
– nie boją się samemu odsłonić i używać humoru, by stworzyć 

atmosferę otwartości 
– słuchają uważnie i dopasowują to, co się dzieje, do potrzeb 

uczestników 
– używają wielu różnych metod nauczania 
– przy każdym ćwiczeniu odpowiadają na pytania: „co - dlaczego 

– jak?” 
– informują o tym, w jakim miejscu grupa się znajduje, dokąd 

dąży, a także co jakiś czas robią podsumowania [7 za 22, s. 25]. 
Do efektywnego uczenia się nie wystarczy zatem samo słu-

chanie czy patrzenie. Przyswojenie wiedzy wymaga aktywnego 
udziału osoby uczącej się i jej własnej pracy umysłowej, dlatego 
bierne uczestnictwo w dydaktyce nie prowadzi nigdy do trwałych 
efektów [Por.: 22, s. 101]. W procesie nauczania należy wprowadzić 
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innowacyjne metody skłaniające słuchaczy do zaangażowania się i 
pomagające im lepiej zrozumieć przekazywane treści. 

Innowacyjne metody stanowią także odpowiedź na wymogi 
prawne1.  

Celem referatu jest identyfikacja i ocena nowoczesnych metod 
nauczania logistyki z punktu widzenia studentów2. 

1. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH 

Badaniami empirycznymi objęto studentów polskiej uczelni nie-
publicznej. Badania były przeprowadzane metodą ankietową w 
latach 2012- 2016. 

Celem badań było rozpoznanie i ocena  innowacyjnych metod 
nauczania z punktu widzenia studentów kierunku logistyka. 

Zakres przedmiotowy badań obejmował: metryczkę studenta, 
rozpoznanie sposobów przyswajania wiedzy przez studentów, 
źródeł i rodzajów metod aktywizujących, ich wad i zalet oraz ich 
ocenę.  

W celu pozyskania materiału badawczego zostało zbadanych 
88 studentów. Kryterium doboru próby była zgoda studenta. Tak 
ukształtowana próba nie spełnia kryterium próby statystycznej. Nie 
jest to także próba losowa. W świetle zaprezentowanych uwarun-
kowań badanie należy traktować jako studium przypadku.   

Charakterystykę respondentów prezentuje tabela 1. 
 
Tab. 1. Charakterystyka respondenta [Opracowanie własne na 

podstawie wyników badań]  

Numer Kierunek 
Rok 

studiów 
Rodzaj studiów 

Aktywność studenta poza 
podstawowymi zajęciami na 

uczelni 

Płeć: 
 

1. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; stanowisko: 
przedstawiciel handlowy 

M 

2. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; stanowisko: 
wsparcie produkcji, raporto-
wanie systemu SAP 

K 

3. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; stanowisko: 
operator maszyn rozlewu 
butelkowego 

M 

4. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

Pracujący na  1,5 etatu tzn. 
pracownik produkcji (1 etat), 
operator powierzchni pła-
skich (0,5 etatu) 

K 

5. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; stanowisko: 
kasjer 

K 

6. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; żołnierz zawodo-
wy 

M 

7. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; specjalista ds. 
gospodarki magazynowej 

M 

8. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; key account 
manager 

M 

9. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

niepracujący 
M 

10. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

niepracujący 
M 

11. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; monter 
M 

12. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; montażysta 
pojazdów trakcyjnych 

M 

13. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; monter 
M 

14. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; sekretarka 
K 

15. L II Licencjackie; pracujący; konsultant telefo- K 

                                                 
1 Na przykład: Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Rozporządzenie Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyż-
szego: [6] 
2 Referat stanowi kontynuację prac w omawiamy obszarze zainteresowań. Inne 

pozycje autorki, zawierające między innymi konstrukcyjne ramy innowacji i in-
nowacyjności to: [15, s. 127-131]; [16, s.261 – 266]; [18, s. 567]; [19, s. 596-
602]; [20, s. 177-191]; [21, s.1286]. 

niestacjonarne niczny 

16. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; pracownik tech-
niczny 

M 

17. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; koordynator 
sprzedaży 

M 

18. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; magazynier M 

19. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; magazynier M 

20. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; specjalista ds. 
logistyki 

M 

21. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; spedytor K 

22. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; operator koparki M 

23. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; magazynier M  

24. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; kierowca M 

25. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; pracownik budow-
lany 

M 

26. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

niepracujący K 

27. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; kierownik oddzia-
łu 

M 

28. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

Pracujący: straż pożarna K 

29. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; operator w 
magazynie 

M 

30. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; kierowca M 

31. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; pracownik działu 
przyjęcia towaru 

M 

32. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; specjalista ds. 
logistyki 

M 

33. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; specjalista ds. 
logistyki 

M 

34. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; przedstawiciel 
handlowy 

M 

35. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; sekretarka K 

36. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; konsultant telefo-
niczny 

M 

37. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

niepracujący K 

38. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; kierowca M 

39. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; właściciel sklepu i 
serwisu komputerowego 

M 

40. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; brygadzista M 

41. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; pracownik admi-
nistracyjno-biurowy 

K 

42. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; operator urzą-
dzeń styropianowych 

K 

43. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; sekretarka K 

44. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; sprzedawca K 

45. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; specjalista ds. 
rozliczeń 

K 

46. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; doradca handlo-
wy 

M  

47. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; operator linii 
produkcyjnej 

M 

48. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; kierowca M 

49. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; lider magazynu M 

50. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; fakturzysta M 

51. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; agent ubezpie-
czeniowy 

M 

52. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; operator wtryska-
rek 

M 

53. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; pracownik pro-
dukcji 

M 
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54. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; spedytor K 

55. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; pracownik biuro-
wy 

M 

56. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; kierowca M 

57. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; kasjer K 

58. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; serwisant M 

59. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; specjalista ds. 
sprzedaży 

K 

60. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; specjalista ds. 
nieruchomości 

M 

61. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; pomocnik stolarza M 

62. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; specjalista ds. 
zamówień 

M 

63. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; opiekun klienta M 

64. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; spedytor M 

65. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; zastępca kierow-
nika 

M 

66. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; monter systemów 
bezpieczeństwa 

K 

67. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; referent ds. 
ewidencyjnych 

K 

68. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; dyżurny ruchu M 

69. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; pomocnik tapice-
ra 

M 

70. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; spedytor krajowy i 
międzynarodowy 

K 

71. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; konsultant telefo-
niczny 

M 

72. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

niepracujący M 

73. L II Licencjackie; 
niestacjonarne 

pracujący; operator maszyny K 

74. L II magisterskie; 
niestacjonarne 

pracujący; kasjerka K 

75. L II magisterskie; 
niestacjonarne 

pracujący M 

76. L II magisterskie; 
niestacjonarne 

Pracujący; logistyk M 

77. L II licencjackie; 
niestacjonarne 

niepracujący K  

78 
L II licencjackie; 

niestacjonarne 
niepracujący M 

79 
L II licencjackie; 

niestacjonarne 
niepracujący M 

80. L II licencjackie; 
niestacjonarne 

niepracujący K 

81. L II niestacjonarne; 
inżynierska 

niepracujący K 

82. L III licencjackie; 
stacjonarne 

niepracujący K 

83. L III licencjackie; 
stacjonarne 

niepracujący K 

84. L III licencjackie; 
stacjonarne 

niepracujący K 

85. L III licencjackie; 
stacjonarne 

niepracujący M 

86. L III licencjackie; 
stacjonarne 

niepracujący M 

87. L III licencjackie; 
stacjonarne 
 

niepracujący K 

88. L III licencjackie; 
stacjonarne 

niepracujący K 

Legenda: 
K- kobieta 
L- logistyka 
M- mężczyzna 

 

Respondenci zostali sklasyfikowani według następujących kry-
teriów: 
1. Rodzaj studiów:  

Z punktu rodzaju studiów w badaniach wzięło udział: 92% stu-
dentów studiów niestacjonarnych oraz 8% studentów studiów sta-
cjonarnych.  

Charakterystykę respondentów klasyfikowanych z punktu wi-
dzenia rodzaju studiów prezentuje rysunek 2.  

8%

92%

stacjonarne

niestacjonarne

 
Rys. 2. Struktura studentów z punktu widzenia rodzaju studiów 
[Opracowanie własne na podstawie wyników badań] 

 
2. Aktywność studenta  poza podstawowymi zajęciami na uczelni 

Z punktu widzenia aktywności studenta poza podstawowymi 
zajęciami na uczelni w badaniach wzięło udział: 81% studentów 
pracujących oraz 19% studentów niepracujących.  

Charakterystykę respondentów klasyfikowanych z punktu wi-
dzenia aktywności studenta  poza podstawowymi zajęciami na 
uczelni przedstawia rysunek 3.  
 

81%

19%

pracujacy

niepracujący

 
Rys. 3. Struktura studentów z punktu aktywności studenta poza 
podstawowymi zajęciami na uczelni [Opracowanie własne na pod-
stawie wyników badań] 
 

Zdecydowana większość badanych studentów przyswaja wie-
dzę w sposób kinestetyczny3 (47% w tym 8% studentów studiów 
stacjonarnych, 39 % studentów studiów niestacjonarnych, 21 % 
pracujących, 14% niepracujących). Nieco mniej studentów deklaruje 
wzrokowy sposób przyswajania wiedzy ( 9 % w tym 9% studentów 
studiów niestacjonarnych, 7 % pracujących, 2% niepracujących). 
Natomiast najmniej studentów przyswaja wiedzę w sposób słucho-
wy (4% w tym 4 % studentów studiów niestacjonarnych, 3 % pracu-
jących, 1% niepracujących). 

Sposób przyswajania wiedzy przez studentów klasyfikowanych 
z punktu widzenia rodzaju studiów i aktywności studenta poza 
podstawowymi zajęciami na uczelni przedstawiają rysunki 4,5,6,7. 

                                                 
3 Uczenie się poprzez aktywny udział w zajęciach: [22, s. 225]. 
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Sposób przyswajania wiedzy stanowi podstawę wykorzystywa-
nia innowacyjnych metod do jakich w literaturze zalicza się metody 
aktywizujące [Por.: 22, s. 8] w nauczaniu studentów kierunku Logi-
styka. 
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Rys. 4. Sposób przyswajania wiedzy – studenci studiów stacjonar-
nych [Opracowanie własne na podstawie wyników badań] 
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Rys. 5. Sposób przyswajania wiedzy – studenci studiów niestacjo-
narnych [Opracowanie własne na podstawie wyników badań] 
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Rys. 6. Sposób przyswajania wiedzy – studenci pracujący [Opraco-
wanie własne na podstawie wyników badań] 
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Rys. 7. Sposób przyswajania wiedzy – studenci niepracujący 
[Opracowanie własne na podstawie wyników badań] 

 
Wśród uwarunkowań metod innowacyjnych badani wyróżnili: 

źródła zewnętrzne4 (84% studentów w tym 76% studentów studiów 
niestacjonarnych, 8% studentów studiów stacjonarnych; 68 % pra-
cujących i 16% niepracujących) i wewnętrzne5 (16% studentów w 
tym 16% studentów studiów niestacjonarnych; 12 % pracujących i 
3% niepracujących). 

Przesłanki metod innowacyjnych w dydaktyce przedstawia ry-
sunek 8. 
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Legenda: 
1-stacjonarni 
2-niestacjonarni 
3 – pracujący 
4 - niepracujący 
Rys. 8. Przesłanki innowacyjnych metod nauczania [Opracowanie 
własne na podstawie wyników badań] 

 
W procesie nauczania z punktu widzenia uczestników stoso-

wane są następujące metody aktywizujące: 
1. Demonstracja czyli pokaz, demonstrowanie zasad działania, 

przed audytorium [Por.:22, s. 13]: (15% studentów w tym 14% 
studentów studiów niestacjonarnych, 8% pracujących, 6% nie-
pracujących)  

2. Studium przypadku - pisemny opis, którego analiza dotyczy 
pewnego okresu.  
W literaturze wyróżnia się następujące rodzaje przypadków lo-

gistycznych:  
a) Jedno- lub dwustronicowe przypadki, często zamieszcza-

ne w skryptach lub podręcznikach, mające służyć celom 
ćwiczeniowym związanym z określonym rozdziałem. Kon-
centrują się one na szczegółowych problemach poprzez 

                                                 
4 w wyniku przymusu nauczyciela / z inicjatywy nauczyciela 
5 z własnej woli 
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postawienie na ich końcu konkretnych pytań. Przypadek 
taki zawiera kierunkowany opis problemu, który ma być 
poddany analizie. 

b) Przypadki analityczne. Są nimi z reguły krótkie opisy kon-
kretnych problemów, które mają być rozwiązane za po-
mocą określonej metodologii. Przypadki te dostarczają 
najczęściej studentom wystarczającej ilości informacji w 
celu zastosowania określonego algorytmu rozwiązania, 
np. programowania liniowego czy formuły ekonomicznej 
wielkości zamówienia. Od studenta oczekuje się, aby za-
stosował on odpowiednią metodologię rozwiązania pro-
blemu, niekiedy z wykorzystaniem komputera, czasami za 
pomocą jedynie ołówka i kartki papieru. 

c) Przypadki sytuacyjne. Do grupy tej należą przypadki za-
wierające znacznie rozbudowaną część poświęconą in-
formacjom o przedsiębiorstwie i / lub branży, w której ono 
funkcjonuje. Zasadniczo przypadek taki nie kończy się py-
taniami, które prowadziłyby dyskusję studentów w jakimś 
ściśle określonym kierunku [Por.: 1, s. 123-124]. 
70% studentów w tym 8% studentów studiów stacjonar-
nych, 62% studentów studiów niestacjonarnych, 62% pra-
cujących, 8% niepracujących. 

3. Naprowadzanie polegające na tym, że prowadzący zamiast 
wykładu przygotowuje serię pytań pozwalających określić, co 
uczestnicy już wiedzą na temat będący przedmiotem zajęć / 
wykładu lub umożliwiających im wypowiedzenie własnych hipo-
tez czy wniosków [Por.:22, s. 138]: (1% studentów w tym 1% 
studentów studiów niestacjonarnych, 1% pracujących). 

4. Stymulowanie pytań zakładające, że prowadzący prosi uczest-
ników żeby sami wymyślili pytania. Pytania powinny być docie-
kliwe i prowadzące do głębszego zrozumienia tematu. Jeżeli 
studenci mają niewielką wiedzę na temat przedmiotu wykładu / 
zajęć prowadzący przed zastosowaniem stymulowania pytań 
rozdaje odpowiednie materiały instruktażowe (np. konspekty, 
materiały sytuacyjne) [Por.:22, s. 140]: (1% studentów w tym 
1% studentów studiów niestacjonarnych, 1% pracujących). 

5. Samodzielne poszukiwanie informacji – to metoda podobna do 
testu, podczas którego studenci mogą korzystać z rozmaitych 
pomocy. Prowadzący rozdaje arkusze ćwiczeniowe zawierające 
pytania dotyczące tematu zajęć / wykładu. Studenci szukają in-
formacji (samodzielnie lub pracując w małych grupach) w skryp-
tach, broszurach, konspektach, podręcznikach, internecie itp., 
które będą stanowiły  odpowiedź na zadane pytania [Por.:22, s. 
143]: (48% studentów w tym 8% studentów studiów stacjonar-
nych, 40% studentów studiów niestacjonarnych, 40% pracują-
cych, 8% niepracujących). 

6. Zespoły badawcze – polegające na tym, że prowadzący prosi 
studentów o przeczytanie konspektu omawiającego materiał 
wykładowy. Następnie prowadzący dzieli studentów na małe 
grupy, w których będą wspólnie analizować tekst. Prowadzący 
może także posłużyć się następującymi poleceniami: „Omówcie 
ze sobą przedstawiony tekst”; „Przedstawcie przykłady lub za-
stosowanie przedstawionych koncepcji lub teorii”, „Wskażcie w 
tekście miejsca, z którymi się nie zgadzacie”, „Oceńcie w jakim 
stopniu zrozumieliście przeczytany materiał”. Prowadzący może 
także przydzielić członkom grupy określone funkcje, np. prowa-
dzącego dyskusję. Po wykonaniu polecenia studenci powracają 
do pracy w dużej grupie i dokonują wspólnego przeglądu i pod-
sumowania materiału [Por.:22, s. 144-146]: (6% studentów w 
tym 6% studentów studiów stacjonarnych, 6% niepracujących). 

7. Puzzle – to odmiana pracy w zespołach badawczych. Prowa-
dzący zamiast zlecać grupom studiowanie tego samego mate-
riału dzieli materiał, dokonuje podziału grupy na małe zespoły, 

daje każdej małej grupie inny zestaw (część materiału). Grupa 
zapoznaje się z tym materiałem. Następnie prowadzący dzieli 
studentów na małe grupy i daje każdej grupie inny zestaw 
(część materiału). Grupa zapoznaje się z tym materiałem w 
określonym czasie. Następnie prowadzący tworzy nowe zespo-
ły, formując je tak, by w każdym z nich znaleźli się członkowie 
grup pracujących dotąd osobno. W ten sposób każdy wnosi do 
nowej grupy swoją wiedzę, którą dzieli się z innymi, by wspólnie 
z nimi zrealizować jakieś zadania [Por.:22, s. 144-146]: (3% 
studentów w tym 3% studentów studiów niestacjonarnych, 3% 
pracujących). 

8. Turniej wzbogaca pracę w zespołach badawczych. Prowadzący 
rozdaje studentom materiał, (który normalnie zostałby omówio-
ny na zajęciach/ wykładzie) uprzedzając ich, że po zapoznaniu 
się z tekstem będzie przeprowadzony test. Prowadzący dokonu-
je podziału grupy na mniejsze zespoły w których uczestnicy 
wspólnie dokonują przeglądu materiału oraz sprawdzenia jego 
znajomości. Prowadzący rozdaje test i przekazuje instrukcje do-
tyczące punktowania odpowiedzi i obliczenia wyniku dla całego 
zespołu. Turniej wzbogaca pracę w zespołach badawczych o 
element rywalizacji zespołowej [Por.:22, s. 150]: (2% studentów 
w tym 2% studentów studiów niestacjonarnych, 2% pracują-
cych). 

9. Odgrywanie ról to różnego rodzaju inscenizacje z podziałem na 
role. Jest to najlepszy ze znanych sposobów pozwalających 
studentom na znalezienie się w sytuacjach wyzwalających 
określone emocje, jak i przećwiczenie pewnych czynności. Np. 
prowadzący chce aby studenci uświadomili sobie emocje jakie 
odczuwają, gdy są zmuszeni do konfrontacji z innymi osobami. 
Może w tym celu zaaranżować sytuację w której od uczestnika 
wymaga się podjęcia konfrontacji z inną osobą a następnie 
umożliwienie rozmowy o emocjach, jakich wówczas doświad-
czał. Dodatkowym elementem takich zajęć / wykładu może stać 
się odgrywanie scenek, które umożliwią uczestnikom przećwi-
czenie konstruktywnych metod konfrontacji. Ćwiczenia  polega-
jące na odgrywaniu ról mogą być w różny sposób przygotowy-
wane. Jednym z nich jest opracowanie scenariusza, czyli usta-
lenie ról, jakie uczestnicy będą odgrywać, i umieszczenie tych 
ról w konkretnym kontekście sytuacyjnym [Por.:22, s. 158-165]: 
(1% studentów w tym 1% studentów studiów niestacjonarnych, 
1% pracujących). 

10. Gry - według słownika języka polskiego gra to: „ zabawa towa-
rzyska prowadzona według pewnych zasad, niekiedy połączona 
z hazardem”; „postępowanie, działania zmierzające do osią-
gnięcia nad kimś przewagi”; „stwarzanie pozorów dla ukrycia 
prawdy; udawanie” [23, s. 239].  
Zgodnie z teorią gier gra to sytuacja konfliktowa, gracz nato-

miast to dowolny jej uczestnik [4, s. 1]. 
Natomiast gra logistyczna to narzędzie szkoleniowe, stworzone 

i sprawdzone w środowisku międzynarodowym, wykorzystywane na 
świecie od 25 lat i powszechnie używane zarówno w dużych przed-
siębiorstwach jak i w edukacji wyższego szczebla [Por.:22, s. 158-
165]. 

Zdaniem A.K. Koźmińskiego i A.M. Zawiślaka wszelkie gry (w 
tym gry logistyczne) charakteryzują się następującymi wyróżnikami: 
– uczestnikami gier są ludzie dążący do osiągnięcia w tym proce-

sie swoich zmieniających się celów i zaspokajający różnorodne 
potrzeby; zmienność ta wynika z nie sprecyzowanego do końca 
układu preferencji, które zmieniają się w trakcie kolejnych roz-
grywek;  

– każda gra odbywa się w zmieniających się warunkach wyzna-
czonych przez jej interakcje z instytucjonalnym, społecznym, 
ekonomicznym, ekologicznym i technicznym otoczeniem; cha-
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rakter tych interakcji jest zmienny w czasie i uczestnikom gry 
może być znany w różnym stopniu, 

– istnieją względnie stałe reguły rozgrywki nie zawsze w jednako-
wym stopniu opanowane przez wszystkich graczy, 

– wartość wyniku gry jest dla wszystkich jej uczestników nieprze-
widywalna, a cenność tego wyniku różna, 

– uczestnicy angażują się psychicznie w grę ze zmienną inten-
sywnością, co jest zarówno funkcją systemu gry, jak i zmien-
nych predyspozycji psychicznych samych graczy, 

– uczestnicy gry mogą tworzyć zmienne w czasie koalicje, 
– warunkiem prawidłowego przebiegu gry jest wspólny język jej 

uczestników; nie zawsze jest on jednak w tym samym stopniu 
opanowany przez wszystkich, a ponadto może ulegać zmianom 
w trakcie rozgrywki, 

– każda gra zawiera możliwości łamania reguł [Por.: 8 za 2, s. 60-
62]: (34% studentów w tym 8% studentów studiów stacjonar-
nych, 26% studentów studiów niestacjonarnych, 20% pracują-
cych, 14% niepracujących).  

11. Obserwacja – to „uważne przyglądanie się komuś lub czemuś”; 
„spostrzeżenia, uwagi oparte na obserwowaniu” [23, s. 558]. Na 
przykład: prowadzący dzieli grupę na odgrywających role na 
dany temat i na obserwatorów widowni. Obserwatorzy będą 
przyglądać się rozgrywającej się przed nimi („na scenie”) insce-
nizacji [Por.:22, s. 179]: (2% studentów w tym 2% studentów 
studiów niestacjonarnych, 2% pracujących). 

12. Zadania pisemne są to na ogół zadania indywidualne. Pozwala-
ją one uczestnikom na spokojną refleksję na temat zagadnień 
będących przedmiotem nauczenia i na przekazanie innym swo-
ich opinii. 
Zadania pisemne mogą by użyteczne podczas rozwijania 
wszelkich umiejętności pisemnych [22, 185-187]: (2% studen-
tów w tym 2% studentów studiów niestacjonarnych, 2% pracu-
jących). 

13. Projekt, czyli zamierzony plan działania, postępowania; pomysł, 
zamiar; ”opracowany graficznie plan, szkic czegoś np. przed-
sięwzięcia” [Por.: 23, s. 752]:  
Wyróżnia się następujące typy projektów: 

– „sprawy bieżące” – przekazuje się uczestnikom zaległe listy, 
wiadomości służbowe, notatki z rozmów telefonicznych itp., a 
następnie przeznacza pewną ilość czasu na napisanie odpo-
wiedzi i zaplanowanie określonych działań, 

– projekty badawcze – mogą być realizowane w małych zespo-
łach lub indywidualnie, przy czym „badaczom” powierza się ta-
kie same lub różne badania 

– prace badawcze w terenie  - wiążą się ze zorganizowaniem 
wyprawy terenowej w miejsce, w którym można obserwować 
zjawiska związane z przedmiotem nauczania. Na przykład jeżeli 
przedmiotem zajęć jest obsługa klienta można polecić zespo-
łom, by wybrały się do różnych rodzajów organizacji (dużego 
sklepu, baru szybkiej obsługi, restauracji, hotelu, warsztatu sa-
mochodowego). Uczestnicy udają się w „teren”. Odwiedzają 
wybrane organizacje i korzystając z listy kontrolnej, zapisują 
swoje obserwacje i spostrzeżenia. 

– projekty „nauczycielskie” – polegają na poproszeniu uczestni-
ków, by przekazali sobie nawzajem jakieś informacje lub by na-
wzajem nauczyli się jakiejś umiejętności. Nauczanie może być 
przeprowadzone przez pojedyncze osoby lub przez zespoły, 
może być skierowane do całej grupy lub odbyć się w kilku pod-
grupach. 

– zadania specjalne – mają na celu zwiększenie wiary uczestni-
ków we własne siły i wyrobienie w nich przekonania, że będą w 
stanie wykonać równie trudne zadania po powrocie do pracy. 
Zazwyczaj grupy są proszone o opracowanie planu lub wyko-

nanie jakiegoś zadania, którego efekty będą mogły być wyko-
rzystane przez innych [22, s. 196]: (88% studentów w tym 8% 
studentów studiów stacjonarnych, 80% studentów studiów nie-
stacjonarnych, 80% pracujących, 8% niepracujących). 
W nauczaniu nie wykorzystuje się możliwości, które oferują 

ćwiczenia rozwijające wyobraźnię6: (0% studentów). 
Stosowane metody aktywizujące w dydaktyce z punktu widze-

nia rodzaju studentów i aktywności studenta poza podstawowymi 
zajęciami na uczelni przedstawia tabela 2. 

 
Tab. 2. Stosowane metody aktywizujące w dydaktyce [Opracowanie 

własne na podstawie wyników badań]  
Studenci klasyfikowani 
z punktu widzenia 
rodzaju studiów i 
aktywności studenta 
poza podstawowymi 
zajęciami na uczelni  
(liczba wskazań, %) 
Nazwa metody aktywi-
zującej 

Stacjonarni 
(%) 

Niestacjonarni 
(%) 

Pracujący 
(%) 

 
 
 
 

niepracujący 
(%) 

1.demonstracja 0 14 8 6 

2.studium przypadku 8 62 62 8 

3.naprowadzanie 0 1 1 0 

4.stymulowanie pytań 0 1 1 0 

5.samodzielne poszu-
kiwanie informacji 

8 40 40 
8 

6.zespoły badawcze 0 6 6 0 

7.puzzle 0 3 3 0 

8. turniej 0 2 2 0 

9. odgrywanie ról 0 1 1 0 

10. gry 8 26 20 14 

11.obserwacja  2 2  

12.ćwiczenia rozwija-
jące wyobraźnię 

0 0 0 
0 

13.zadania pisemne 0 2 2 0 

14.projekty 8 80 80 8 

 
Wymienione metody aktywizujące są stosowane w zakresie 

następujących przedmiotów realizowanych na kierunku Logistyka: 
podstawy logistyki, logistyka produkcji, projektowanie procesów, 
infrastruktura logistyczna, normalizacja i zarządzanie jakością z 
logistyce, ekonomika transportu, logistyka zaopatrzenia, podstawy 
spedycji, zarządzanie łańcuchem dostaw, Logistyka dystrybucji, gry 
logistyczne itd.,….itp.  

Szczegółową specyfikację nazw przedmiotów zawiera tabela 3. 
 
 

                                                 
6 Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię - celem tych ćwiczeń jest rozwijanie zdolności 
wyobrażania sobie różnego rodzaju bodźców zmysłowych oraz wizualizacja zdarzeń 
lub sytuacji. 
Prowadzący mogą stosować ćwiczenia rozwijające różne aspekty wyobraźni: 
1.wyobraźnię wizualną – zdolność do wyobrażania sobie różnych kształtów,  kolorów 
2.wyobraźnię czuciową – zdolność do wyobrażania sobie odczuć doznawanych 
podczas dotyku czyjejś  ręki 
3.wyobraźnię węchową – umiejętność wyobrażania sobie zapachu 
4.wyobraźnię ruchową – np. umiejętność wyobrażania sobie prowadzenia 
samochodu, odczuwania kolejnych skrętów kierownicy 
5.wyobraźnię smakową np. zdolność wyobrażenia sobie smaku potraw i tego, co 
wyniknie z połączenia różnych składników 
6.wyobraźnię słuchową – np. umiejętność wyobrażania sobie, że ktoś wymawia 
nasze imię 
Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię stosuje się by ułatwić uczestnikom wyobrażenie 
sobie wykonywania określonych działań i czynności oraz wizualizacji własnych i 
cudzych reakcji na jakieś zdarzenia. 
Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię są również przydatne do pobudzania dyskusji, 
skojarzenia i reakcje studentów mogą zostać szybko uruchomione przez zachęcenie 
uczestników, by dokonali wizualizacji jakiegoś przeżytego lub hipotetycznego 
zdarzenia lub sytuacji.: [22, s. 180-181]. 
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Tab. 3. Zakres implementacji metod aktywizujących [Opracowanie 
własne na podstawie wyników badań] 

Nazwa przedmiotu i 
rok studiów 
Nazwa metody 
aktywizującej 

Rok 
studiów 

Nazwa przedmiotu 

1.demonstracja I; II rok 
logistyka produkcji; projektowanie procesów; Infra-
struktura logistyczna; Normalizacja i zarządzanie 
jakością w logistyce  

2.studium przypadku I; II rok 
Podstawy logistyki; projektowanie procesów; Inży-
nieria procesów; Normalizacja i zarządzanie jako-
ścią w logistyce; Ekonomika transportu 

3.naprowadzanie II logistyka zaopatrzenia 

4.stymulowanie pytań I inżynieria procesów logistycznych 

5.samodzielne 
poszukiwanie infor-
macji 

 Podstawy spedycji 

6.zespoły badawcze I; II 
Zarządzanie łańcuchem dostaw; projektowanie 
procesów;  systemy transportowe 

7.puzzle I; II 
Zarządzanie łańcuchem dostaw; Podstawy logistyki; 
logistyka zaopatrzenia 

8. turniej II logistyka zaopatrzenia 

9. odgrywanie ról II logistyka zaopatrzenia 

10. gry II logistyka zaopatrzenia; gry logistyczne 

11.obserwacja   

12.ćwiczenia rozwija-
jące wyobraźnię 

  

13.zadania pisemne II 
Systemy transportowe; prawo, Normalizacja i 
zarządzanie jakością w logistyce 

14.projekt I, II, III 

Infrastruktura logistyczna; Podstawy logistyki, 
Projektowanie procesów, Inżynieria, Normalizacja i 
zarządzanie jakością w logistyce; logistyka zaopa-
trzenia, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji 

 
W celu dokonania oceny metod aktywizujących z punktu wi-

dzenia ich innowacyjności zastosowano skalę (Stapela7).  
Za zdecydowanie innowacyjne uznano: naprowadzanie, stymu-

lowanie pytań, zespoły badawcze, puzzle, turniej, odgrywanie ról i 
gry natomiast za nieinnowacyjne demonstrację, samodzielne po-
szukiwanie informacji, projekty i zadania pisemne. 

Ocenę metod aktywizujących – optyka studentów klasyfikowa-
nych z punktu widzenia rodzaju studiów i aktywności studenta poza 
podstawowymi zajęciami na uczelni przedstawiają tabele 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

 
Tab. 4. Ocena demonstracji [Opracowanie własne na podstawie 

wyników badań] 
Studenci klasyfikowani z 
punktu widzenia rodzaju 
studiów i aktywności 
studenta poza podstawo-
wymi zajęciami na uczelni   
Demonstracja 

Stacjonarni 
(%) 

Niestacjonarni 
(%) 

Pracujący 
(%) 

 
 

Niepracujący 
(%) 

-5  8 8  

-4  5  5 

-3     

-2     

-1     

1     

2     

3     

4  1  1 

5     

Legenda: 
1. nieinnowacyjnna: -5; -4; -3; -2; -1;  
2. zdecydowanie innowacyjna: 1, 2, 3, 4, 5 

                                                 
7 Skala Stapela - rodzaj skali wykorzystywanej do oceny obiektów, postaw i zjawisk. 
Pozycje na skali Stapela mogą przyjmować wartości od –5 do 5 (nie ma neutralnego 
punktu zero, co oznacza, że omawiana skala jest skalą wymuszającą). Bieguny skali 
oznaczone są domyślnie przymiotnikami opisującymi skrajne cechy ocenianej 
postawy, obiektu lub zjawiska. Por.: [3, s. 1]. 

Tab. 5. Ocena studium przypadku [Opracowanie własne na pod-
stawie wyników badań] 

Studenci klasyfikowani z 
punktu widzenia rodzaju 
studiów i aktywności 
studenta poza podstawo-
wymi zajęciami na uczelni  
(liczba wskazań, %) 
Studium przypadku 

Stacjonarni 
(%) 

Niestacjonarni 
(%) 

Pracujący 
(%) 

 
 

 
Niepracujący 

(%) 

-5 1 28 28 1 

-4 1 10 10 1 

-3 1 6 6 1 

-2 1 2 2 1 

-1 1 10 10 1 

1 1 5 5 1 

2 1 1 1 1 

3     

4 1   1 

5     

Legenda: 
1. nieinnowacyjnna: -5; -4; -3; -2; -1;  
2. zdecydowanie innowacyjna: 1, 2, 3, 4, 5 

 
Tab. 6. Ocena naprowadzania [Opracowanie własne na podstawie 

wyników badań] 
Studenci klasyfikowani z 
punktu widzenia rodzaju 
studiów i aktywności 
studenta poza podstawo-
wymi zajęciami na uczelni  
(liczba wskazań, %) 
Naprowadzanie 

Stacjonarni 
(%) 

Niestacjonarni 
(%) 

Pracujący 
(%) 

 
 

 
Niepracujący 

(%) 

-5     

-4     

-3     

-2     

-1     

1     

2     

3     

4 0 1 1 0 

5 8 91 80 19 

Legenda: 
1. nieinnowacyjnna: -5; -4; -3; -2; -1;  
2. zdecydowanie innowacyjna: 1, 2, 3, 4, 5 

 
 

Tab. 7. Ocena stymulowania pytań [Opracowanie własne na pod-
stawie wyników badań] 

Studenci klasyfikowani z 
punktu widzenia rodzaju 
studiów i aktywności 
studenta poza podstawo-
wymi zajęciami na uczelni  
(liczba wskazań, %) 
Stymulowanie pytań 

Stacjonarni 
(%) 

Niestacjonarni 
(%) 

Pracujący 
(%) 

 
 
 
 

Niepracujący 
(%) 

-5     

-4     

-3     

-2     

-1     

1     

2     

3  1 11  

4     

5 8 91 79 19 

Legenda: 
1. nieinnowacyjnna: -5; -4; -3; -2; -1;  
2. zdecydowanie innowacyjna: 1, 2, 3, 4, 5 
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Tab. 8. Ocena samodzielnego poszukiwania informacji [Opracowa-
nie własne na podstawie wyników badań] 

Studenci klasyfikowani z 
punktu widzenia rodzaju 
studiów i aktywności studenta 
poza podstawowymi zajęciami 
na uczelni  (liczba wskazań, 
%) 
Samodzielne poszukiwanie 
informacji 

Stacjonarni 
(%) 

Niestacjonarni 
(%) 

Pracujący 
(%) 

 
 
 

Niepracujący 
(%) 

-5 1 10 10 1 

-4 1 5 5 1 

-3 1 15 15 1 

-2 1 10 10 1 

-1 4   4 

1     

2     

3     

4     

5     

Legenda: 
1. nieinnowacyjnna: -5; -4; -3; -2; -1;  
2. zdecydowanie innowacyjna: 1, 2, 3, 4, 5 

 
Tab. 9. Ocena zespołów badawczych [Opracowanie własne na 

podstawie wyników badań 
Studenci klasyfikowani z 
punktu widzenia rodzaju 
studiów i aktywności studen-
ta poza podstawowymi 
zajęciami na uczelni  (liczba 
wskazań, %) 
Zespoły badawcze 

Stacjonarni 
(%) 

Niestacjonarni 
(%) 

Pracujący 
(%) 

 
 

 
Niepracujący 

(%) 

-5     

-4     

-3     

-2     

-1     

1     

2     

3     

4     

5 8 87 87 8 

Legenda: 
1. nieinnowacyjnna: -5; -4; -3; -2; -1;  
2. zdecydowanie innowacyjna: 1, 2, 3, 4, 5 

 
 
Tab. 10. Ocena puzzli [Opracowanie własne na podstawie wyników 

badań] 
Studenci klasyfikowani z 
punktu widzenia rodzaju 
studiów i aktywności 
studenta poza podstawo-
wymi zajęciami na uczelni  
(liczba wskazań, %) 
Puzzle 

Stacjonarni 
(%) 

Niestacjonarni 
(%) 

Pracujący 
(%) 

 
 
 

Niepracujący 
(%) 

-5     

-4     

-3     

-2     

-1     

1     

2  1 1  

3  1 1  

4  1 1  

5 8 89 89 8 

Legenda: 
1. nieinnowacyjnna: -5; -4; -3; -2; -1;  
2. zdecydowanie innowacyjna: 1, 2, 3, 4, 5 

 

Tab. 11. Ocena turnieju [Opracowanie własne na podstawie wyni-
ków badań] 

Studenci klasyfikowani z 
punktu widzenia rodzaju 
studiów i aktywności 
studenta poza podstawo-
wymi zajęciami na uczelni  
Turniej 

Stacjonarni 
(%) 

Niestacjonarni 
(%) 

Pracujący 
(%) 

 
 

Niepracujący 
(%) 

-5     

-4     

-3     

-2     

-1     

1     

2     

3  1 1  

4  1 1  

5 8 90 79 19 

Legenda: 
1. nieinnowacyjnna: -5; -4; -3; -2; -1;  
2. zdecydowanie innowacyjna: 1, 2, 3, 4, 5 

 
Tab. 12. Ocena odgrywania ról [Opracowanie własne na podstawie 

wyników badań] 
Studenci klasyfikowani z 
punktu widzenia rodzaju 
studiów i aktywności 
studenta poza podstawo-
wymi zajęciami na uczelni  
(liczba wskazań, %) 
odgrywanie ról 

Stacjonarni 
(%) 

Niestacjonarni 
(%) 

Pracujący 
(%) 

 
 
 

Niepracujący 
(%) 

-5     

-4     

-3     

-2     

-1     

1     

2     

3     

4     

5 8 92 81 19 

Legenda: 
1. nieinnowacyjnna: -5; -4; -3; -2; -1;  
2. zdecydowanie innowacyjna: 1, 2, 3, 4, 5 

 
 

Tab. 12. Ocena gier [Opracowanie własne na podstawie wyników 
badań] 

Studenci klasyfikowani z 
punktu widzenia rodzaju 
studiów i aktywności 
studenta poza podsta-
wowymi zajęciami na 
uczelni  
gry 

Stacjonarni 
(%) 

Niestacjonarni 
(%) 

Pracujący 
(%) 

 
 
 

Niepracujący 
(%) 

-5     

-4     

-3     

-2     

-1     

1 3 5 5 3 

2 1 13 13 1 

3 1 2 2 1 

4 1 1 1 1 

5 1 67 67 1 

Legenda: 
1. nieinnowacyjnna: -5; -4; -3; -2; -1;  
2. zdecydowanie innowacyjna: 1, 2, 3, 4, 5 
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Tab. 14. Ocena projektów [Opracowanie własne na podstawie 
wyników badań]  

Studenci klasyfikowani 
z punktu widzenia 
rodzaju studiów i 
aktywności studenta 
poza podstawowymi 
zajęciami na uczelni 
Projekty 

Stacjonarni 
(%) 

Niestacjonarni 
(%) 

Pracujący 
(%) 

 
 

Niepracujący 
(%) 

-5 1 15 15 2 

-4 1 2 2 2 

-3 1 8 8 2 

-2 4 50 50 4 

-1 1 5 5 9 

1     

2     

3     

4     

5     

Legenda: 
1. nieinnowacyjnna: -5; -4; -3; -2; -1;  
2. zdecydowanie innowacyjna: 1, 2, 3, 4, 5 

 
Tab. 15. Ocena zadań pisemnych [Opracowanie własne na podsta-

wie wyników badań] 
Studenci klasyfiko-
wani z punktu 
widzenia rodzaju 
studiów i aktywności 
studenta poza 
podstawowymi 
zajęciami na uczelni  
zadania pisemne 

Stacjonarni 
(%) 

Niestacjonarni 
(%) 

Pracujący 
(%) 

 
 

 
Niepracujący 

(%) 

-5 7 91 81 17 

-4 1 1  2 

-3     

-2     

-1     

1     

2     

3     

4     

5     

Legenda: 
1. nieinnowacyjnna: -5; -4; -3; -2; -1;  
2. zdecydowanie innowacyjna: 1, 2, 3, 4, 5 
 
Do metod nauczania, które zdaniem badanych powinny być 

rozwijane należą: naprowadzanie, stymulowanie pytań, zespoły 
badawcze, puzzle, turniej, odgrywanie ról, gry. 

Natomiast do metod nauczania, które powinny być ograniczane 
słuchacze zaliczają: demonstrację, studium przypadku, samodzielne 
poszukiwanie informacji i projekty. 

Metody nauczania, które powinny być rozwijane i ograniczane 
– optyka studenta przedstawiają tabele 16, 17. Natomiast tabela 18 
obrazuje zalety i wady metod nauczania z perspektywy uczestni-
ków. 
 

Tab. 16. Metody nauczania, które powinny być rozwijane [Opraco-
wanie własne na podstawie wyników badań] 

Studenci klasyfikowani z 
punktu widzenia rodzaju 
studiów aktywności stu-
denta poza podstawowymi 
zajęciami na uczelni  
(liczba wskazań, %) 
Metody nauczania, które 
powinny być rozwijane 

Stacjonarni 
(%) 

Niestacjonarni 
(%) 

Pracujący 
(%) 

 
 
 

Niepracujący 
(%) 

1.demonstracja     

2.studium przypadku     

3.naprowadzanie  78 78  

4.stymulowanie pytań  50 50  

5.samodzielne poszukiwa-
nie informacji 

   
 

6.zespoły badawcze  27 27  

7.puzzle  15 15  

8. turniej  20 20  

9. odgrywanie ról  16 16  

10. gry 8 92 81 19 

11.obserwacja     

12.ćwiczenia rozwijające 
wyobraźnię 

   
 

13.zadania pisemne     

14.projekty 3 5 5 3 

 
Tab. 17. Metody nauczania, które powinny być ograniczane [Opra-

cowanie własne na podstawie wyników badań] 
Studenci klasyfikowani z 
punktu widzenia rodzaju 
studiów i aktywności 
studenta poza podstawo-
wymi zajęciami na uczelni  
(liczba wskazań, %) 
Metody nauczania, które 
powinny być ograniczane 

Stacjonarni 
(%) 

Niestacjonarni 
(%) 

Pracujący 
(%) 

 
 
 

Niepracujący 
(%) 

1.demonstracja 8 92 81 19 

2.studium przypadku 8 92 81 19 

3.naprowadzanie     

4.stymulowanie pytań     

5.samodzielne poszuki-
wanie informacji 

8 92 81 
19 

6.zespoły badawcze     

7.puzzle     

8. turniej     

9. odgrywanie ról     

10. gry     

11.obserwacja     

12.ćwiczenia rozwijające 
wyobraźnię 

   
 

13.zadania pisemne     

14.projekty 5 87 81 14 

 
Tab. 18. Zalety i wady metod nauczania [Opracowanie własne na 

podstawie wyników badań] 
Studenci klasyfikowani z 
punktu widzenia rodzaju 
studiów i aktywności 
studenta poza podstawo-
wymi zajęciami na uczelni   
Nazwa metody nauczania 

stacjonarni niestacjonarni pracujący 

 
 
 
niepracujący 

1.demonstracja  

 
Nudna 
Nieprzydatna w 
praktyce 

Nieprzydatna 
w praktyce 

 
nudna 

2.studium przypadku  
 
Pracochłonna 

 
 

3.naprowadzanie  
 
Przydatne do 
dalszej nauki 

Przydatne do 
dalszej nauki 

 

4.stymulowanie pytań  interesujące interesujące  

5.samodzielne poszuki-
wanie informacji 

 
 
czasochłonne 

 
czasochłon-
ne 

 
czasochłon-
ne 

6.zespoły badawcze  

Powinny być 
rozwijane na 
wykładach i na 
ćwiczeniach ze 
względu na 
możliwość 
pokazania 
własnego 
zdania; przy-
datne w pracy 
zawodowej 

 
Powinny być 
rozwijane na 
wykładach i 
na ćwicze-
niach ze 
względu na 
możliwość 
pokazania 
własnego 
zdania; 
przydatne w 
pracy zawo-
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dowej 

7.puzzle  

Praca zespoło-
wa; lepszy 
sposób przy-
swajania 
wiedzy 

 
Praca 
zespołowa; 
lepszy 
sposób 
przyswajania 
wiedzy 

 

8. turniej  

Motywuje do 
myślenia i 
działania; 
lepszy sposób 
uczenia się 

 
Motywuje do 
myślenia i 
działania; 
lepszy 
sposób 
uczenia się 

 

9. odgrywanie ról  
 
interesująca 

 
Interesująca 

 

10. gry 

Interesują-
ce i dające 
możliwość 
pogłębia-
nia wiedzy; 
praca 
zespoło-
wa, 
rywalizacja 

Interesujące i 
dające możli-
wość pogłębia-
nia wiedzy; 
praca zespoło-
wa, rywalizacja; 
uczą radzenia 
sobie w wielu 
różnych sytua-
cjach; przydat-
ne w pracy 
zawodowej 

 
Interesujące i 
dające 
możliwość 
pogłębiania 
wiedzy; 
praca zespo-
łowa, rywali-
zacja; uczą 
radzenia 
sobie w wielu 
różnych 
sytuacjach; 
przydatne w 
pracy zawo-
dowej 

Interesujące i 
dające 
możliwość 
pogłębiania 
wiedzy; 
praca zespo-
łowa, rywali-
zacja 

11.zadania pisemne  
pracochłonne, 
czasochłonne, 
kapitałochłonne 

 
pracochłon-
ne, czaso-
chłonne, 
kapitało-
chłonne 

 

12.projekty  

 
Realizacja 
projektów 
pobudza 
wyobraźnię, 
uczy logicznie 
myśleć, można 
w sposób 
rzetelny ocenić 
umiejętności, 
mała przydat-
ność w pracy, 
wymagają 
dużego nakładu 
pracy i pochła-
niają czas, nie 
są nowe 

 
Realizacja 
projektów 
pobudza 
wyobraźnię, 
uczy logicz-
nie myśleć, 
można w 
sposób 
rzetelny 
ocenić 
umiejętności, 
mała przy-
datność w 
pracy, 
wymagają 
dużego 
nakładu 
pracy i 
pochłaniają 
czas, nie są 
nowe 

 

 
Rozwoju człowieka nie można sprowadzać do rozwijania wy-

łącznie kwalifikacji. Pojawia się tutaj inny ważny aspekt, na określe-
nie którego stosuje się bardzo pojemne pojęcie „motywacje ludzkie”. 
Doświadczenia pokazują, że takie potrzeby, jak potrzeba wypowie-
dzi, kreatywności, uznania, bycia nagradzanym, bycia docenionym, 
sprawiedliwości itp. to potrzeby będące napędem ludzkiego działa-
nia. Jeżeli się o nich zapomina lub je ignoruje pojawia się frustracja, 
alienacja, niezadowolenie, niechęć z negatywnym oddziaływaniem 
na „efektywność” ludzkiego działania [Por.: 13, s. 35 za 17, s. 70]. 

W badaniach empirycznych założono  zatem także rozpozna-
nie motywacji do stosowania innowacyjnych metod nauczania). 

Badania empiryczne wykazały, że większość studentów jest 
skłonna realizować metody nauczania w zamian za nagrodę udzie-

loną przez prowadzącego. Nagrody oczekiwane przez studenta są 
bardzo zróżnicowane np. ocena, punkty, zwolnienie z egzaminu. 
Poza tym, oczekiwania studenta są do tego stopnia wygórowane, 
że spodziewają się nagrody za samo złożenie efektu pracy wyklu-
czając konieczność spełnienia kryteriów jakościowych.  

Metody, które student jest skłonny realizować w zamian za na-
grodę udzieloną przez prowadzącego, nagrodę oczekiwaną w za-
stosowania metody nauczania oraz metody, które student jest 
skłonny realizować nie otrzymując w zamian nagrody od prowadzą-
cego przedstawią tabele 19, 20, 21. 
 
Tab. 19. Metody, które student jest skłonny realizować w zamian za 

nagrodę udzieloną przez prowadzącego [Opracowanie własne na 
podstawie wyników badań] 

Studenci klasyfikowani z 
punktu widzenia rodzaju 
studiów i aktywności 
studenta poza podsta-
wowymi zajęciami na 
uczelni   
Nazwa metody naucza-
nia 
 

Stacjonarni 
(%) 

Niestacjonarni 
(%) 

Pracujący 
(%) 

 
 
 
 

Niepracujący 
(%) 

1.demonstracja  12 8 6 

2.studium przypadku 8 62 62 8 

3.naprowadzanie  1 1  

4.stymulowanie pytań  1 1  

5.samodzielne poszuki-
wanie informacji 

8 40 40 
8 

6.zespoły badawcze  6 6 6 

7.puzzle  3 3  

8. turniej  1 1  

9. odgrywanie ról  1 1  

10. gry 8 24 20 12 

 
Tab. 20. Nagroda oczekiwana w wyniku zastosowania metody 

nauczania [Opracowanie własne na podstawie wyników badań] 
Studenci klasyfiko-
wani z punktu 
widzenia rodzaju 
studiów i aktywności 
studenta poza 
podstawowymi 
zajęciami na uczelni   
Nazwa metody 
nauczania 

stacjonarni 
niestacjonar-
ni 

pracujący 

 
 
 
 
niepracują-
cy 

1.demonstracja  

 
Punkty brane 
pod uwagę 
przy ocenie 
końcowej z 
przedmiotu 

 
Punkty brane 
pod uwagę 
przy ocenie 
końcowej z 
przedmiotu 

 
Punkty 
brane pod 
uwagę przy 
ocenie 
końcowej z 
przedmiotu 

2.studium przypadku 
  

zaliczenie 
przedmiotu 

  
zaliczenie 
przedmiotu 

3.naprowadzanie  

 
Ocena i 
pochwała od 
prowadzące-
go 

Ocena i 
pochwała od 
prowadzące-
go 

 
 

4.stymulowanie 
pytań 

 

 
Ocena przez 
prowadzące-
go 

 
Ocena przez 
prowadzące-
go 

 

5.samodzielne 
poszukiwanie 
informacji 

 

 
Ocena i 
pochwała od 
prowadzące-
go 

 
Ocena i 
pochwała od 
prowadzące-
go 

 
Ocena i 
pochwała 
od prowa-
dzącego 

6.zespoły badawcze  
 
Ocena, 
punkt, 

 
Ocena, 
punkt, 
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podwyższe-
nie oceny z 
przedmiotu o 
1 stopień w 
górę 

podwyższe-
nie oceny z 
przedmiotu o 
1 stopień w 
górę  

7.puzzle  
 
Ocena 

 
Ocena 

 

8. turniej  
 
Ocena 

 
Ocena 

 

9. odgrywanie ról  
 
Ocena 

 
Ocena 

 

10. gry 

 
Ocena 
cząstkowa, 
ocena z 
przedmiotu, 
Nagroda 
pieniężna od 
uczelni 

Ocena 
cząstkowa, 
ocena z 
przedmiotu  

Ocena 
cząstkowa, 
ocena z 
przedmiotu 

Ocena 
cząstkowa, 
ocena z 
przedmiotu, 
Nagroda 
pieniężna 
od uczelni 

11.obserwacja Ocena Ocena Ocena Ocena 

12.ćwiczenia rozwija-
jące wyobraźnię 

Ocena Ocena Ocena 
Ocena 

13.zadania pisemne  

 
Ocena, 
punkty, 
dobra ocena 
końcowa 

Ocena, 
punkty, 
dobra ocena 
końcowa 

 

14.projekty 

 
Zwolnienie z 
egzaminu za 
złożenie 
projektu 

Ocena z 
ćwiczeń, 
ocena 
cząstkowa 

Ocena z 
ćwiczeń, 
ocena 
cząstkowa 

Zwolnienie 
z egzaminu 
za złożenie 
projektu 

 
Tab. 21. Metody, które student jest skłonny realizować nie otrzymu-

jąc w zamian za nagrody od prowadzącego [Opracowanie własne 
na podstawie wyników badań]   

Studenci klasyfikowani z 
punktu widzenia rodzaju 
studiów i aktywności studenta 
poza podstawowymi zajęciami 
na uczelni  
Nazwa metody nauczania 

Stacjonarni 
(%) 

Niestacjonarni 
(%) 

Pracujący 
(%) 

 
 
 
 

Niepracujący 
(%) 

1.demonstracja     

2.studium przypadku     

3.naprowadzanie     

4.stymulowanie pytań     

5.samodzielne poszukiwanie 
informacji 

   
 

6.zespoły badawcze     

7.puzzle     

8. turniej  1 1  

9. odgrywanie ról     

10. gry  2 2  

11.obserwacja     

12.ćwiczenia rozwijające 
wyobraźnię 

   
 

13.zadania pisemne     

14.projekty     

 

Mały stopień motywacji studentów do stosowania innowacyj-
nych metod nauczania wskazuje, że w procesie nauczania logistyki 
jest jeszcze dużo do zrobienia a proces kształtowania innowacyjno-
ści powinien być realizowany w sposób permanentny. 

PODSUMOWANIE 

W referacie opisano innowacyjne metody nauczania logistyki w 
wymiarze empirycznym. 

Zaprezentowane wyniki badań empirycznych upoważniają d 
sformułowania następujących wniosków z badań: 
1. Zdecydowana większość badanych studentów uczy się poprzez 

aktywny udział w dydaktyce, znacznie mniej badanych przyswa-
ja wiedzę w sposób wzrokowy a najmniej badanych deklaruje 

słuchowy sposób przyswajania wiedzy (studentów studiów sta-
cjonarnych, niestacjonarnych, pracujących, niepracujących)  
Sposób przyswajania wiedzy stanowi podstawę wykorzystywa-
nia innowacyjnych metod aktywizujących w nauczaniu studen-
tów kierunku Logistyka. 

2. Do przesłanek innowacyjnych metod nauczania badani zalicza-
ją: źródła zewnętrzne (większość studentów klasyfikowanych z 
punktu widzenia rodzaju studiów i aktywności studenta poza za-
jęciami na uczelni) i wewnętrzne (relatywnie mało studentów 
studiów niestacjonarnych; pracujących i niepracujących). 

3. W procesie nauczania z perspektywy studentów stosowane są 
następujące metody aktywizujące: demonstracja, studium przy-
padku, naprowadzanie, stymulowanie pytań, samodzielne po-
szukiwanie informacji, zespoły badawcze, puzzle, turniej, od-
grywanie ról, gry, zadanie pisemne, projekty 

4. W nauczaniu nie wykorzystuje się możliwości, które oferują 
ćwiczenia rozwijające wyobraźnię. 

5. Zakres implementacji metod aktywizujących obejmuje między 
im mymi następujące przedmioty: podstawy logistyki, logistyka 
produkcji, projektowanie procesów, infrastruktura logistyczna, 
normalizacja i zarządzanie jakością z logistyce, ekonomika 
transportu, logistyka zaopatrzenia, podstawy spedycji, zarzą-
dzanie łańcuchem dostaw, logistyka dystrybucji, gry logistyczne.  

6. Za zdecydowanie innowacyjne uznano: naprowadzanie, stymu-
lowanie pytań, zespoły badawcze, puzzle, turniej, odgrywanie 
ról i gry natomiast za nieinnowacyjne demonstrację, samodziel-
ne poszukiwanie informacji, projekty i zadania pisemne. 

7. Do metod innowacyjnych, które zdaniem badanych powinny być 
rozwijane należą: naprowadzanie, stymulowanie pytań, zespoły 
badawcze, puzzle, turniej, odgrywanie ról, gry, projekty. Nato-
miast do metod aktywizujących, które powinny być ograniczane 
słuchacze zaliczają: demonstrację, studium przypadku, samo-
dzielne poszukiwanie informacji i projekty. 

8. Większość studentów jest skłonna realizować innowacyjne 
metody nauczania w zamian za nagrodę udzieloną przez pro-
wadzącego.  
Dalsze badania w obszarze zainteresowań będących przed-

miotem tego referatu mogłyby zmierzać w kierunku:  rozpoznania i 
oceny innowacyjności uczenia się poprzez działanie w logistyce z 
punktu widzenia dydaktyków czy budowy modeli innowacyjności w 
dydaktyce. 
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The innovation teaching methods of logistics 

Confucius had written in 24th century odd: “Whatever it 

will comes to my notice I will forget. Whatever I will see I 

will remember. Whatever I will do myself, I will understand”. 

Silberman M., collaborated with Auerbach C., developed 

Confucius maxim and termed their maxim: “The creed of 

studying”. The creed of studying is as follows: “When it will 

comes to my notice I will forget. When it will comes to my 

notice and I will see, I will remember. When it will comes to 

my notice, I will see and I will talk, I will understand. When it 

will comes to my notice, I will see, I will talk and I will do I 

will have an efficiency and a knowledge. When I will teach I 

will be an expert” 

The maxim of Confucius and The creed of studying focus 

attention on a question of a correlation between the 

knowledge and the teaching method. 

The aim of the article is the identify and evaluation of 

modern teaching methods of logistics from student’s point of 

view. 

In article the results of empirical research have been de-

scribed. 
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