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Model wielostronny

A   Strategia asocjacji wiedzy
P   Strategia problemowa
E   Strategia emocjonalnego    

przeżycia
O  Strategia operacyjna

Strategia A
Asocjacji wiedzy

przewaga metod podających nad 
problemowymi

wiedza przekazywana jest w formie 
gotowych do przyswojenia informacji np. 
słowa mówionego lub pisanego

służy zapoznawaniu się z treściami, które 
są nowe dla uczącego się

wiedza formułowana jest w formie 
wyjaśnień, opisów, przykładów

Strategia A
Asocjacji wiedzy

Strategię A wybieraj, kiedy wiesz, że jest to 
najskuteczniejsza metoda przekazania informacji 
niezbędnych do poznania. Kiedy jesteś pewny, że 
samodzielne dochodzenie do wiedzy osoby uczącej 
się byłoby:

zbyt długie,
nieosiągalne z powodu braku dostępu do informacji,
zbyt trudne.

Strategia P
Problemowa

W tej strategii mamy do czynienia z uczeniem się przy pomocy 
rozwiązywania problemów. Zakłada ona, że drogą przyswajania 
wiedzy jest samodzielne dokonywanie odkryć, które przez 
pobudzenie aktywności procesów myślowych daje możliwość
poznania wiedzy. 

poszukiwanie prawidłowych rozwiązań w drodze twórczej 
aktywności

samodzielne dochodzenie do wiedzy poprzez odkrywanie jej 
poszczególnych aspektów, układających się w ciąg coraz 
szerszych i bardziej pogłębionych struktur do poznania

opieranie się o pytania i hipotezy, które ma tworzyć i 
rozpatrywać osoba ucząca się

Strategia P
Problemowa

Strategię P wybieraj, kiedy chcesz rozbudować
zdolności poznawcze uczącego się i jego 
zainteresowania. Pamiętaj, że twoim zadaniem jest
organizowanie procesu uczenia:

stawianie problemów możliwych do rozwiązania 
poprzez odpowiedni dobór narzędzi dydaktycznych

budowanie problemów w oparciu o rzeczywistość
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Strategia O
Operacyjna

Rozwija umiejętności i nawyki poprzez 
działanie. Tą strategię wykorzystuje się
m.in. przy nauczaniu przedmiotów 
zawodowych. 

Strategia O
Operacyjna

Strategię O wybieraj, kiedy chcesz 
kształcić nawyki i umiejętności. Do jej 
realizacji służą:
ćwiczenia praktyczne,
zajęcia laboratoryjne,
zadania ułatwiające przeniesieni teorii 

na grunt zawodowy.

Strategia E
Emocjonalne przeżycie

Stanowi strategię opartą na aktywnym uczeniu. 
W tej strategii zastosowanie mają wszystkie 
metody aktywizujące, których celem jest 
wzbudzenie motywacji poprzez oddziaływanie 
na sferę emocjonalną uczącego się. Strategia E 
zakłada, że podstawą uczenia się jest 
przeżywanie prezentowanych treści. 
Nauczyciel eksponuje prezentowane treści za 
pomocą obrazu, muzyki, ilustracji. 

Strategia E
Emocjonalne przeżycie

Strategię E wybieraj, kiedy chcesz, aby 
wiedza była na długo zapamiętana i gdy 
istotnym celem dydaktycznym jest 
kształtowanie osobowości uczącego się. 
Strategia służy:

kształtowaniu sądów,
wychowywaniu do wartości,
skutecznemu zapamiętywaniu.


