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Operacjonalizacja celów

AWP
Katarzyna Wachstiel

Czym jest edukacja?

Edukacją nazywamy ogół
działań skierowanych na 

wywołanie celowych zmian 
korzystnych w osobie 

uczącego

Edukacja działaniem celowym

Działalność celowa, świadoma, 
nieprzypadkowa

Zmiany jakie wywołuje są wartościowe, 
uzasadnione psychologicznie i społecznie

Zmiany są względnie trwałe i głębokie, nie 
powierzchowne i przelotne
Przykład: mówić, czytać, pisać, 
współpracować, cenić dobro

Uczenie się

Zdobywanie doświadczeń prowadzących do 
powstania trwałych zmian w zachowaniu.

Procesy psychiczne:
•emocjonalne i motywacyjne
uczucia, motywy, postawy i wartości
•poznawcze
wiadomości, umiejętności, działania

Wychowanie

Działanie edukacyjne zorientowane na 
zmiany emocjonalne, a pośrednio na 
zmiany poznawcze w osobie uczącego się.

Przykład: dotrzymywanie słowa, tolerancja, 
otwartość, opanowanie

Nauczanie

Działanie edukacyjne zorientowane na 
zmiany poznawcze, a pośrednio na zmiany 
emocjonalne w osobie uczącego się.

Przykład: czytanie, znajomość praw 
ekonomicznych, umiejętność pisania 
referatów
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Kształcenie

Działanie edukacyjne zrównoważone w 
aspekcie emocjonalnym i poznawczym.
Zakłada harmonię oddziaływań
emocjonalnych i poznawczych dzięki ich 
pewnemu ograniczeniu. W związku z tym, 
nie można mu przypisywać przewagi nad 
wychowaniem i nauczaniem.

Podsumowanie

Strona emocjonalna to procesy 
motywacyjne
Strona poznawcza to procesy 
intelektualnego przetwarzania wiedzy

Porównanie pojęć

WYCHOWANIE

NAUCZANIE

KSZTAŁCENIE

EDUKACJA
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DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Operacjonalizacja celów 
kształcenia

Cele kształcenia opisują zmianę jaką
chcemy w uczących się uzyskać

Dokąd zmierzam?

Cele ogólne

Cele wskazujące kierunki dążenia, ogólne 
intencje w edukacji

Dokąd zmierzam?

Zainteresuje się
paralotniarstwem

Poszerzy umiejętności 
startowania w różnych warunkach

Pozna zasady lotu żaglowego
Będzie świadomy konieczności 

stosowanie procedur 
bezpieczeństwa

Cele ogólne

Bogate znaczeniowo
Akcentują ważne wartości społeczne
Perswazyjne, trudno im zaprzeczyć
Zwięzłe
Wieloznaczne, nieokreślone
Przyjmują założenia idealizujące
Deklaratywne
Niejasny adresat
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Cele operacyjne

Stanowią opis wyników jakie mają być
uzyskane, cechują je precyzja i 
konkretność Dokąd zmierzam?

Kursant samodzielnie oceni 
warunki pogodowe, wystartuje 

wybierając kierunek lotu, 
wykorzystując technikę lotu 

żaglowego bezpiecznie wyląduje 
na wyznaczonym lądowisku. Tą
czynność powtórzy przynajmniej 

10 razy

Cele operacyjne
Jednoznaczne
Wskazują sposób zademonstrowania, ze cel 
został osiągnięty
Odnoszą się do uczącego
Mobilizują studenta i nauczyciela
Ubóstwo znaczenia, dydaktyczna poprawność
Podporządkowanie emocji i motywacji procesom 
poznawczym
Poszatkowanie 
Pracochłonność

Po co?
Cele ogólne wymagają dostosowania do warunków, 

metod pracy, umiejętności nauczyciela

Cele operacyjne ułatwiają monitoring procesu 
kształcenia, pozwalają na ocenę wyników pracy grupy, 
studenta, prognozują wyniki

Pozwalają na szkicowe zaplanowanie egzaminu, 
zapobiegają problemom oceniania i klasyfikowania 

Łatwo je komunikować uczącym się

Porządkują planowanie w sposób logiczny

Ujawniają priorytety kształcenia

Formułowanie celów

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Rozkłady materiału 
nauczania

Poszczególne wykłady,
ćwiczenia

Klasyfikacja celów nieoperacyjnych
wg TYLERA

Z akcentem na czynności wykonywane przez 
nauczyciela (zamierzenia nauczyciela)

1. Nakreślić teorię względności.
2. Powtórzyć dotychczasowy materiał dotyczący 

funkcjonowania giełdy.
3. Ukazać sposoby formułowania celów operacyjnych i 

nieoperacyjnych.
Z akcentem na treść (zajęć, jednostki metodycznej)

1. Problemy transportu w strefach miejskich
2. Pojęcie mediany.
3. Cele ogólne i szczegółowe

Klasyfikacja celów nieoperacyjnych
wg TYLERA

Z akcentem na uogólniony wzorzec zachowania 
(wiążący się zwykle z konkretnym obszarem 
tematycznym)

1. Pogłębić zrozumienie mechanizmów rynkowych.
2. Uwrażliwić studentów na przejawy piękna w sztuce.
3. Doprowadzić do rozumienia pojęć cel ogólny i 

szczegółowy
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Tworzenie celów operacyjnych
1. Zadecydować, czy cel odpowiada konkretnej sytuacji 

zajęciowej, do której państwo się przygotowują.
2. Rozważyć istotne czynniki sytuacyjne niezbędne do 

realizacji celu np. zdolności grupy, czas trwania 
zajęć, poprzednie doświadczenia studentów w 
zakresie danego przedmiotu, własne umiejętności 
pedagogiczne i metody dydaktyczne, którymi 
państwo zamierzają się posłużyć.

3. Określić KTO ma zaprezentować dane zachowania, 
np. student, grupa, zespół.  

4. Ująć zachowanie w formie czasowników akcji  np. 
NAPISAĆ, WYMIENIĆ, WYSZCZEGÓLNIĆ, 
NAZWAĆ, OKREŚLIĆ, ZADEMONSTROWAĆ, 
OPISAĆ, WYZNACZYĆ, ZAZNACZYĆ, OBLICZYĆ, 
UZUPEŁNIĆ, ROZRÓŻNIĆ, UPORZĄDKOWAĆ, 
ROZPOZNAĆ

Tworzenie celów operacyjnych
5. Określić rezultaty lub wyniki (produkt lub wykonanie) 

zachowania, które będą oceniane w celu ustalenia 
czy cel osiągnięto.

6. Określić istotne warunki, w jakich zachowanie ma być
zaprezentowane (informacje, sprzęt, materiały 
źródłowe, itp., z których student lub grupa może lub 
nie może użyć, ograniczania czasowe)

6. Wskazać standard, który pozwoli ocenić powodzenie 
wykonania. Będzie on często przyjmował postać
poziomu minimalnego np. procentu właściwych 
odpowiedzi, liczby prawidłowych odpowiedzi na 10 
możliwych. 

Formułowanie celów
Logistyka dystrybucji
Cel

Zapoznanie studentów z najnowszym dorobkiem 
teoretycznym i rozwiązaniami logistycznymi 
stosowanymi w dystrybucji produktów w praktyce. 

Przekształcanie wiedzy teoretycznej studentów 
w umiejętności praktyczne i wiedzę o praktyce. 

Wyposażenie studenta w wiedzę o wybranych
przedsiębiorstwach działających na krajowym 
i międzynarodowym rynku usług logistycznych 
i konkretnych sytuacjach występujących w ich
działalności oraz stosowanych rozwiązaniach 
i metodach działania. 

CELE SMART

Parametrami określającymi dobrze postawiony 
cel są cechy nazywane akronimem SMART, 
pochodzącymi od angielskich słów: 
Specific (dokładny, precyzyjny) 
Measurable (mierzalny, wymierny) 
Achievable (osiągalny) 
Relevant (odpowiedni) 
Time Based (zorientowany w czasie). 

PODSUMOWANIE
CELE OPERACYJNIE CELE NIEOPERACYJNE

Odnoszą się do jawnie
postrzeganych, 
a wobec tego potencjalnie 
wymiernych zachowań
studentów, do których chce
doprowadzić nauczyciel

Nie określają konkretnego 
zachowania końcowego 
studentów w sposób,
który umożliwiłby 
wykładowcy
ocenienie, czy jego
cele zostały osiągnięte

wiedzieć, rozumieć, 
zdawać sobie sprawę,

docenić wartość

napisać, wyjaśnić, 
ocenić, wymienić, 

zbudować

Zadania
Wyjaśnij co świadczy o ogólności i konkretności celów nauczania.
Podaj przykład celu długo i krótkoterminowego. Jak sądzisz na 

czym polega różnica pomiędzy nimi?
Spróbuj utworzyć jak najbardziej szeroki i jak najbardziej 

abstrakcyjny cel ogólny.
Spróbuj wyjaśnić, na bazie dotychczasowej wiedzy, co może 

oznaczać „cel pośredni” w odniesieniu do różnego stopnia 
konkretności celów ogólnych. 

Co może oznaczać stwierdzenie, że cele ogólne często maja 
charakter społeczny i ponadczasowy?

Zastanów się i uzasadnij czy cel operacyjny może mieć formę
pytania?
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Zadania
Stwórz metodę lub schemat  prostego, jasnego i oszczędnego 

wyrażania celów.
Wyjaśnij, co oznacza, że cel jest osiągalny?
Wymyśl cel, którego rezultatem będzie: konkluzja, sprawozdanie, 

kolekcja (dowolna).
Wymyśl cel, którego rezultatem będzie: autoewaluacja .
Wymyśl cel, którego rezultatem będzie: kwestionariusz.
Wymyśl cel, w którym czasownikiem „akcji” będzie: przeciwstawić, 

przekonać, ustalić hierarchię.
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