
– Często słyszę od moich studentów, 
że w ciągu kilku godzin trwania  
gry zapamiętali więcej z zajęć niż 
podczas całego semestru tradycyjnych 
studiów. To największe wyróżnienie  
w kontekście mojej pracy – mówi 
Michał Dziekoński wykładowca 
akademicki związany z Akademią 
WSB w Dąbrowie Górniczej  
i pasjonat gamifikacji, laureat 
nagrody TEACHING STAR 2023.
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mię dzy na ro do wym. Wy ma ga to m.in. po rzu ce -
nia przy zwy cza jeń pły ną cych z kul tu ry sło wiań -
skiej, ta kich jak dy stans w re la cji na uczy ciel 
– uczeń i hie rar chicz ność te go ukła du.  

– Oso bi ście waż nym od kry ciem dla mnie by ło, 
że edu ka cja nie po win na po le gać na XX-wiecz -
nym po dej ściu te acher -to -stu dents, bo współ cze -
śnie stu den ci w ułam ku se kun dy są w sta nie zwe -
ry fi ko wać przed sta wio ne przez nas te zy w sie ci, 
co wię cej: czę sto w da nej wą skiej dzie dzi nie mo -
gą wie dzieć wię cej niż my – mó wi Dzie koń ski. 
– Uwa żam, że edu ka cja mu si być wie lo barw na, że 
mi ło jest od wró cić re la cję i np. w for mie ga mi fi ka -
cji wdro żyć ideę stu dents -to -te acher, gdzie to stu -
den ci ma ją „uczyć na uczy cie la” i ry wa li zo wać 
o punk ty przy dzie la ne nie ty le przez nie go, co 
przede wszyst kim przez in nych człon ków szko lo -
nej spo łecz no ści.  

 
No wo cze śnie, czy li…  
zgod nie z Kon fu cju szem 

Ga mi fi ka cja (bo sło wo gry wa li za cja Mi chał 
Dzie koń ski uwa ża za nie po praw ne ję zy ko wo) 
oraz in ne me to dy ak tyw ne go kształ ce nia (np. 
sy mu la cje, in te rak tyw ne ćwi cze nia z du żą ilo -
ścią in for ma cji zwrot nych) to bo wiem we dług 
lau re ata Te aching Star 2023 naj lep sze spo so by 
pra cy dy dak tycz nej w śro do wi sku mię dzy na ro -
do wym. I to przy naj mniej z kil ku po wo dów. 
– Pierw szy to płyn ne do pa so wa nie się do po zio mu 
ję zy ko we go szko lo nej gru py, moż na te go do ko nać, 
wy ko rzy stu jąc róż ne for my ak tyw ne go bu do wa nia 
re la cji, tak że przy pro wa dze niu za jęć dla du żej 
licz by osób – tłu ma czy Dzie koń ski. – Dru gi 
aspekt to zro zu mie nie róż no rod no ści kul tu ro wej 
kształ ce nia i ko lo ry tu form edu ka cji, któ ry na si 
stu den ci mię dzy na ro do wi wno szą ze so bą na pod -
sta wie wcze śniej szych do świad czeń.  

Po nad to ga mi fi ka cja wpi su je się w sta rą, kon -
fu cjań ską praw dę, zgod nie z któ rą za po mi na my 
to, co tyl ko usły szy my, czę ścio wo za pa mię tu je -
my to, co zo ba czy my, na to miast na praw dę ro -
zu mie my to, co sa mi prze ży je my. A wła śnie an -
ga żo wa nie w pro ce sie dy dak tycz nym emo cji 
(oraz ruch w cza sie za jęć, np. przy prze miesz -
cza niu się w sa li) to wa ru nek me to dy zwa nej 
przez Dzie koń skie go ga mi fi ka cją. 

Jak j mó wi, w pol skiej edu ka cji do mi nu je pru -
ski mo del kształ ce nia, któ ry zu peł nie nie przy -
sta je do no wo cze snej edu ka cji w XXI w. Dzie -
koń ski wy zna je: – Nie ste ty w wie lu pol skich 
uczel niach pro wa dze nie za jęć w de mo kra tycz nej 
for mu le ga mi fi ka cji jest uzna wa ne wręcz za he re -
zję, dla te go je stem oso bi ście wdzięcz ny Aka de mii 
WSB za otwar tość i in no wa cyj ność. 

Z edu ka cją w for mie ga mi fi ka cji ze tknął się 
po raz pierw szy już na prze ło mie XX i XXI w. 
w USA. – Od ra zu po czu łem, że jest to for ma 
dzie le nia się wie dzą i umie jęt no ścia mi w peł ni 
zgod na z mo ją oso bo wo ścią, war to ścia mi i sty lem 
dzia ła nia. Sam pierw szy raz spró bo wał wdro żyć 

tę me to dę 20 lat te mu w cza sie za jęć z ra chun -
ko wo ści za rząd czej, kie dy mu siał prze ka zać 
stu den tom zło żo ne za gad nie nia. – Za pro po no -
wa na prze ze mnie for ma za jęć spo tka ła się 
z ogrom nym en tu zja zmem gru py. Od te go cza su 
za wsze sta ram się prze kła dać kon kret ne mo de le 
teo re tycz ne, za gad nie nia i kon cep cje na for my ga -
mi fi ka cyj ne. 

 
Je stem Mi chał. A Ty? 

Za sa dę głów ną de mo kra tycz nych form 
kształ ce nia, ja kich zwo len ni kiem jest Dzie koń -
ski, sta no wi po dej ście: stu dent to pod miot, 
a nie przed miot kształ ce nia. Stąd m.in. spo sób 
ko mu ni ko wa nia się Dzie koń skie go ze stu den -
ta mi: za wsze bez po śred nio po imie niu. – Wy ni -
ka to za pew ne z mo ich do świad czeń mię dzy kul tu -
ro wych. W ogrom nym stop niu ukształ to wa ła 
mnie kil ku na sto let nia pra ca w jed nej z naj więk -
szych mię dzy na ro do wych firm, któ ra to fir ma by ła 
swo istą „mie szan ką wy bu cho wą”, łą czą cą kul tu rę 
pol ską, ame ry kań ską, po łu dnio wo sło wiań ską, bry -
tyj ską i nie miec ką – opo wia da laureat Te aching 
Star 2023.  

Py ta ny o to, co sta no wi naj więk sze wy zwa nie 
w pra cy na uczy cie la aka de mic kie go re ali zu ją ce -
go za ję cia w śro do wi sku mię dzy na ro do wym, 
Dzie koń ski od po wia da: zna le zie nie wspól ne go 
ję zy ka. – In nym dia lek tem an giel skie go mó wią 
Ame ry ka nie, in nym Hin du si, jesz cze in nym Szko -
ci, a już w przy pad ku osób, któ re nie są na ti ve 
spe ake ra mi, zu peł nie ina czej „sły szy my” po an -
giel sku Wło cha, a od mien nie np. Nor weż kę.  

Stąd pro sta za sa da, ja ką na swo ich za ję ciach 
sto su je Te aching Star 2023: na po cząt ku warsz -
ta tów two rzy sy tu ację, w któ rej bę dzie mógł 
usły szeć każ de go stu den ta. Na wstę pie też 
usta la re gu łę „sim ple En glish ple ase”. – Bo ła -
twiej się bę dzie do pa so wać do za sa dy ko mu ni ka -

tyw ne go an giel skie go Bry tyj czy ko wi czy Au stra lij -
ce, niż zmu szać do wy sił ku i utra ty uważ no ści 
Gru zin kę, Bia ło ru si na czy Por tu gal czy ka o mniej -
szych kom pe ten cjach ję zy ko wych – za uwa ża 
Dzie koń ski. Jak do da je: ta re gu ła spraw dza się 
zwłasz cza w for mu le za jęć on li ne, któ ra moc no 
się roz wi nę ła po okre sie pan de mii. – Na przy -
kład na stu diach Exe cu ti ve MBA On li ne na Aka de -
mii WSB spo ty ka ją się w jed nej gru pie stu den ci 
z Włoch, Por tu ga lii, Au strii, Nie miec, Nor we gii, 
Wiel kiej Bry ta nii i wie lu in nych kra jów. Na pa wa 
nas to du mą, ale jed no cze śnie mo bi li zu je, by sta -
le „pod no sić po przecz kę” i tak że pod czas za jęć 
di stan ce le ar ning ak ty wi zo wać stu den tów.

MI CHAŁ DZIE KOŃ SKI 
Ab sol went mar ke tin gu na Uni wer sy te cie Eko -
no micz nym w Ka to wi cach oraz m.in. The 
Char te red In sti tu te of Mar ke ting, MBA 
POU/Oxford Bro okes Uni ver si ty, pro gra mu 
Mar ke ting Tra ining (Or lan do, USA) i kil ku kie -
run ków stu diów po dy plo mo wych (e -mar ke ting 
na Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie 
czy ba da nia mar ke tin go we w prak ty ce na Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim). Au tor i współ au tor 
ksią żek z za kre su mar ke tin gu, m.in.: Wskaź ni ki 
mar ke tin go we, Jak szyb ko na pi sać pro fe sjo nal ny 
plan mar ke tin go wy, E -Mar ke ting. 

Od 2017 r. zwią za ny jest z Aka de mią WSB 
w Dą bro wie Gór ni czej ja ko na uczy ciel aka de -
mic ki oraz peł no moc nik rek to ra ds. klu bu MBA 
i ko or dy na tor Szko ły Gry wa li za cji. Stwo rzył 
m.in. au tor ski pro gram przed mio tu za rzą dza -
nie mię dzy kul tu ro we (za ję cia on li ne) oraz au -
tor ską grę sy mu la cyj ną MultiCulture, któ ra jest 
obo wiąz ko wym ele men tem wszyst kich pro -
gra mów MBA re ali zo wa nych w Aka de mii WSB. 

Nagrodę ufundowała 
Narodowa Agencja 

Wymiany Akademickiej

Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023

Edukacja?  
Wielobarwna  
i demokratyczna!

Mot to, ja kim kie ru je się w pra cy 
(i w ży ciu), to być so bą i po stę po -

wać (np. pro wa dząc za ję cia) zgod nie ze swo -
im świa tem war to ści i oso bo wo ścią. – War to 
znać swo je sil ne stro ny i na nich bu do wać pro po -
no wa ną war tość dla od bior ców usług edu ka cyj -
nych – stwier dza Mi chał Dzie koń ski. 

 
Pa sja, ela stycz ność i otwar tość 

We dług nie go dla na uczy cie la aka de mic kie -
go pra cu ją ce go w mię dzy na ro do wym śro do -
wi sku, przede wszyst kim li czą się trzy ce chy: 
pa sja, ela stycz ność i otwar tość. – Przy czym 
ko lej ność i wa gę tych ele men tów każ dy do pa so -
wu je do swo je go świa ta war to ści i sty lu oso bo -
wo ści – do da je.  

Dla cze go wy brał te wła śnie war to ści? Jak tłu -
ma czy: pa sja spra wia, że prze kra cza my wła -
sne ogra ni cze nia, pra gnie my się do sko na lić 
w tym, co ro bi my, oraz jesz cze moc niej po -
zna wać spe cy fi kę pro wa dze nia za jęć w uję ciu 
mię dzy kul tu ro wym. 

Z ko lei ela stycz ność jest ce chą ogól nie ży -
cio wo przy dat ną, a w edu ka cji mię dzy kul tu ro -
wej w szcze gól no ści. – Uwa żam, że za wsze 
war to mieć w gło wie plan B, a na wet pla ny C i D 
pro wa dze nia kon kret nych za jęć, tak by np. ob -
ser wu jąc na bie żą co re ak cje gru py (co jest nie raz 
trud niej sze przy pro wa dze niu za jęć on li ne), re -
ago wać oraz do pa so wy wać się do uczest ni ków.  

Wresz cie otwar tość i nie wy wyż sza nie się 
to wa ru nek sku tecz nej pra cy w śro do wi sku 



GWIAZDA KSZTAŁCENIA 
TEACHING STAR

Michał 
Dziekoński 

Akademia WSB  
w Dąbrowie  

Górniczej

To pasja sprawia,  
że przekraczamy własne 
ograniczenia, pragniemy się 
doskonalić w tym, co robimy, 
oraz jeszcze mocniej poznawać 
specyfikę prowadzenia zajęć  
w ujęciu iędzykulturowym.
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Warsztaty Klubu MBA 
na Akademii WSB


