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Moduł wprowadzający  
 
 
 
Przewodnik po kursie  
1. Założenia kursu 

Po zakończeniu kursu będziesz potrafił/a zaplanować kurs e-learningowy dla przedmiotu zawodowego, 
którego uczysz razem z ćwiczeniami i elementami strategii prowadzenia zajęć online z wykorzystaniem 
różnych narzędzi i metod pracy właściwie dobranych do Twoich celów. 

Spodziewamy się po tobie, że: 
• przyślesz tabelę przedstawiającą kompetencje nabyte w trakcje kursu (po każdym module), 
• wybierzesz dowody swoich kompetencji spośród rezultatów swojej pracy (po każdym module), 
• będziesz portafił/a zaplanować kurs e-learningowy, 
• będziesz portafił/a prowadzić kurs e-learningowy, 
• wykonasz ćwiczenia w modułach kursu, 
• będziesz przestrzegać terminów kursu, 
• będziesz logować się przynajmniej 3 razy w tygodniu. 

 
2. Środowisko pracy 

Kurs Projektowanie i prowadzenie kursów e-learningowych w kształceniu zawodowym jest 
prowadzony na platformie Moodle. To oznacza, że wszystkie zadania, zasoby i informacje 
organizacyjne znajdziesz na tej platformie, a wszystkie dyskusje prowadzone na kursie będą odbywać 
się na forum dyskusyjnym kursu.  

Po każdym module twoim zadaniem będzie wypełnienie tabeli kompetencji dowodami posiadanych 
kompetencji oraz napisanie krótkiej refleksji podsumowującej twoją pracę nad konkretnym tematem. 
Do tego będziesz wykorzystywał/ła osobistego bloga na platformie. Niektóre ćwiczenia będą wymagały 
od ciebie wykorzystania innych narzędzia, np. Dokumentów Google lub narzędzi do wideokonferencji. 
 
3. Struktura i harmonogram kursu 

Kurs składa się z 10 modułów realizowanych podczas około 50 godzin nauki. Kurs zaplanowany jest na 
3 miesiące pracy. Rozpoczyna się --------- roku, kończy ------ roku. Nad każdym modułem pracujesz w 
określonych niżej terminach. Podana liczba godzin niezbędnych do zrealizowana danego modułu jest 
szacunkowa.  

Każdy moduł składa się z części Czego nauczę się w module zawierających listę rezultatów dla każdego 
modułu, tekstu "Wprowadzenie" zawierającego najważniejsze elementy istotne do wykonania 
ćwiczeń(indywidualnych lub/i grupowych) oraz materiałów pomocniczych (takich jak linki do 
zewnętrznych zasobów czy instrukcje).   

MODUŁ 2 :: Rozwijanie kompetencji jest poświęcony zagadnieniu, które będzie niezbędne do 
wykonania ćwiczeń we wszystkich kolejnych modułach. Warto zapoznać się z zawartością tego modułu 
przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń w dalszych modułach kursu.   

MODUŁ 1 :: Wprowadzenie i rozgrzewka (2h 30 min) 

Celem Modułu jest opanowanie platformy w stopniu wystarczającym do wzięcia udziału w kursie, 
poznanie się w grupie uczestników i prowadzących oraz zaplanowanie własnej pracy w kursie. 

Po zakończeniu Modułu będziesz potrafił/ła:: 

• wyjaśnić wagę wprowadzenia i osobistego kontaktu w uczeniu się online, 

• korzystać z platformy w stopniu umożliwiającym udział w kursie. 

 

MODUŁ 2 :: Rozwijanie kompetencji (3h 30min) 
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Celem Modułu jest zidentyfikowanie kompetencji, które posiadasz jako nauczyciel i zastanowienie się 
nad tym, jak można zapewnić osobom uczącym sie zdobycie pożądanych (zawodowych) kompetencji. 

Po zakończeniu Modułu będziesz potrafił/ła: 
• wyjaśnić czym jest kompetencja, 
• zidentyfikować swoje kompetencje nauczyciela, 
• przeanalizować, które kompetencje mogą być osiągnięte za pomocą TIK, 
• wyjaśnić relację pomiędzy kompetencjami a dowodami, 
• stworzyć dowody własnych kompetencji w tabeli kompetencji, 

MODUŁ 3 :: Formy e-learningu (4h) 

Celem modułu jest zaobserwowanie różnych form e-learningu w kontekście kształcenia zawodowego. 

Po zakończeniu Modułu będziesz potrafił/ła: 
• zidentyfikować różne formy e-learningu, 
• przeanalizować elementy kursów e-learningowych, 
• rozważyć możliwości wykorzystania różnych form e-learningu we własnym kontekście 

zawodowym. 

MODUŁ 4 :: Projektowanie e-tywności (6h) 

Celem modułu jest nabycie umiejętności zaprojektowania e-tywności. 

Po zakończeniu modułu będziesz potrafił/ła: 
• wyjaśnić koncepcję e-tywności, 
• wyjaśnić rolę i istotę zaprojektowania celów uczenia się, 
• zaprojektować e-tywność przydatną w twoim kontekście zawodowym, 
• zaprojektujesz cele wg kryteriów SMART. 

MODUŁ 5 :: Motywacja (5h 30 min) 

Celem modułu jest wyjaśnienie/zrozumienie złożonych mechanizmów, które motywują i demotywują 
uczestników e-learningowych kursów, ze szczególnym uwzględnieniem kursów zawodowych. 

Po zakończeniu Modułu będziesz potrafił/ła: 
• wskazać czynniki wpływające na wzrost i spadek motywacji uczestników kursu e-

learningowego, 
• zastosować wybrane metody mobilizowania uczących się do większej aktywności. 

MODUŁ 6 :: Praca grupowa (8h) 

Celem modułu jest nabycie umiejętności zaprojektowania e-tywności bazującej na pracy grupowej. 

Po zakończeniu Modułu będziesz potrafił/ła: 
• pracować nad rozwijaniem umiejętności potrzebnych do współpracy podczas wykonywania 

pracy grupowej, 
• wskazać umiejętności ułatwiające pracę grupową, 
• zaprojektować e-tywność opartą na pracy grupowej, 
• opisać charakter pracy grupowej. 

MODUŁ 7 :: Moderowanie dyskusji na forum (7h) 

Celem modułu jest nabycie umiejętności zaplanowania i prowadzenia dyskusji oraz reagowania na 
konkretne problemy wynikające ze specyfiki dyskusji na forum „w środowisku” przedmiotów 
zawodowych. 
Po zakończeniu Modułu będziesz potrafił/ła: 

• zaplanować dyskusję online, 
• prowadzić dyskusję online, 
• posługiwać się narzędziami potrzebnymi do moderowania forum. 

MODUŁ 8 :: Tworzenie zasobów cyfrowych (6h 30 min) 
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Celem tego Modułu jest zdobycie umiejętności tworzenia podstawowych zasobów do uczenia się dla 
przedmiotów zawodowych. 

Po zakończeniu Modułu będziesz potrafił/ła: 
• stworzyć proste filmy i opublikować je w sieci, 
• przeanalizować i porównać dobre i złe instruktażowe filmy, 
• zidentyfikować narzędzia do tworzenia treści, 
• planować zajęcia, w trakcie których uczący się będą używać bądź produkować materiały 

filmowe i dźwiękowe jako zasoby edukacyjne. 

MODUŁ 9 :: Zasoby w sieci - (wy)korzystanie, dzielenie się i ewaluacja  (4h 30 min) 

Celem modułu jest zdobycie umiejętności wyszukiwania, selekcji, ponownego wykorzystania, dzielenia 
się oraz ewaluacji zasobów online przydatnych dla przedmiotu zawodowego, którego uczysz /obszaru 
zawodowego, w którym działasz adekwatnie do celu dydaktycznego kursu/zajęć.  

Po zakończeniu Modułu będziesz potrafił/ła: 
• wyjaśnić różnicę pomiędzy treściami objętymi tradycyjnym prawem autorskim a Otwartymi 

Zasobami Edukacyjnymi, 
•  wybrać, ponownie wykorzystać oraz ocenić zasoby online, 
•  zastosować warunki licencji Creative Commons,  
•  wybrać zasoby zgodnie z celem kursu/zajęć. 

MODUŁ 10 :: Rola prowadzącego (2h 30 min) 

Celem modułu jest nabycie umiejętności organizacji własnej pracy prowadzącego kurs e-learningowy 
związany z przedmiotami zawodowymi, jak również rozwinięcie umiejętności ewaluacji własnych 
umiejętności. Jest to także moduł podsumowujący cały kurs. 

Po zakończeniu modułu będziesz potrafił/ła: 
• wyjaśnić role i kompetencje prowadzącego kurs e-learningowy, 
• zaplanować prowadzenie kursu e-learningowego, 
• dokonać ewaluacji własnych umiejętności, 
• zaprezentować informacje dotyczące swoich osiągnięć i postępów w kursie. 

 
4. Warunki zaliczenia kursu 

Aby uzyskać “zaliczenie” czyli certyfikat ukończenia kursu, należy po każdym module przesłać w 
określonych terminach dwa elementy: 

• tabelę kompetencji, 

• krótką refleksję na temat zagadnień poruszanych w modułach. 

Szablon tabeli kompetencji znajduje się w Module 2. Zaczynając od tego modułu twoim zadaniem 
będzie identyfikacja kompetencji zdobytych w danym module oraz dostarczenie dowodów 
zidentyfikowanych kompetencji spośród rezultatów pracy w module.   

W każdym module znajdują się ćwiczenia prowadzące do rozwoju umiejętności, zdobycia i aplikacji 
wiedzy, przemyślenia i zmiany dotychczasowych postaw. W początkowych modułach te elementy 
zostaną zidentyfikowane dla ciebie, tak abyś mógł dobrać do nich dowody. W dalszych modułach 
kursu będziesz identyfikował kompetencje samodzielnie, tak aby twoja tabela kompetencji miała 
bardziej osobisty, indywidualny charakter.  

Dodatkowo po każdym module twoim zadaniem będzie napisanie krótkiej refleksji na temat zagadnień 
poruszanych w module z perspektywy VET, w kontekście twojej własnej klasy oraz przedmiotu 
zawodowego jakiego uczysz.  

Refleksję będziesz zapisywać na blogu Moodle, a tabelę kompetencji wypełniać na Dokumentach 
Google / na własnym blogu na platformie Moodle i rozwijał/a w trakcie kursu. W rezultacie opracujesz 
własną mapę swoich kompetencji oraz uszczegółowisz pomysły na wykorzystanie nabytych 
umiejętności w swoim kontekście zawodowym/ w swojej pracy. Tym samym stworzysz rodzaj 
elektronicznego portfolio dokumentującego i ilustrującego to, czego nauczyłeś/ łaś się podczas kursu. 
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Tabela kompetencji oraz refleksje będą także sygnałem dla prowadzącego informującym czy cele kursu 
zostały osiągnięte oraz obrazującym sposób twojej pracy: czy pracowałeś indywidualnie, 
współpracowałeś z innymi, czy udzielone ci wsparcie było wystarczające.  

Prowadzący ocenią twoją pracę w sposób formatywny, co oznacza, że w miejsce ocen czy punktów 
otrzymasz opisową informację zwrotną opracowaną na podstawie twoich postępów i jakości 
wykonanych ćwiczeń. 

5. Sposób pracy 

Aby usprawnić przebieg kursu i umożliwić wszystkim jego uczestnikom realizację ćwiczeń i zadań 
proponujemy kilka praktycznych rozwiązań. Ćwiczenia oparte są zarówno na pracy indywidualnej, jak i 
grupowej. Często praca indywidualna jest wstępem do grupowej dyskusji czy wspólnego 
opracowywania jakiegoś zagadnienia. 

• praca indywidualna: cały kurs zaprojektowano na około 50 godzin pracy, co daje około 4 
godziny tygodniowo, jakie powinieneś poświęcić na kurs. Jednak ze względu na indywidualne 
tempo pracy, czas ten może ulec zmianie. Rozsądnym jest zapoznanie się z harmonogramem 
kursu i warunkami zaliczenia poszczególnych modułów przed ich rozpoczęciem tak, by 
zaplanować sobie pracę w danym okresie, biorąc pod uwagę osobiste plany i czynniki 
zewnętrzne (np. urlop, święta itp) oraz zakładając pewien margines na nieprzewidziane 
okoliczności. Warto wykorzystać wbudowany kalendarz Moodle (lub inny terminarz on-line, 
np. Google Kalendarz) do kontrolowania i planowania terminów. Chociaż to, kiedy zapoznajesz 
się z materiałami kursowymi, zależy tylko od Ciebie, to aby umożliwić współpracę w ramach 
kursu oraz możliwość realizacji poszczególnych ćwiczeń warto zaplanować swój udział w kursie 
z wyprzedzeniem. 

• praca grupowa: warto wykorzystać obecność innych uczestników kursu i uczyć się także od 
nich oraz z nimi. Służy temu wymiana poglądów na forum dyskusyjnym, komentowanie 
wypowiedzi, cytowanie i linkowanie. W tym przypadku od aktywności każdego z uczestników 
zależy powodzenie całego ćwiczenia, ważne jest zatem częste komunikowanie się i aktywne 
uczestniczenie w pracach. Tutaj szczególnie niezbędne jest przestrzeganie terminów realizacji 
danego modułu oraz intensyfikacja komunikacji pomiędzy uczestnikami kursu. 

Powinieneś zaplanować 4 godziny tygodniowo oraz logować się co najmniej 3 razy w tygodniu aby 
maksymalnie wykorzystać kurs. Staraj się logować dwukrotnie w ciągu dnia - np. rano aby uzupełnić 
własne aktywności i wieczorem, by przeczytać i skomentować aktywności innych uczestników. 

6. Informacja zwrotna 

Informacja zwrotna udzielana będzie zarówno przez prowadzących, jak i przez uczestników kursu 
poprzez komentarze i dyskusje. Dotyczyć będzie elementów ćwiczeń, wypowiedzi na forach i 
rezultatów pracy grupowej. 

Informacja zwrotna nie będzie przyjmować formy wymiernych ocen czy skali lecz będzie stanowiła 
szczegółowy opis. Jej celem jest dostarczenie wsparcia i wskazówek do dalszego uczenia się.  

7. Materiały angielskojęzyczne 

Prawie wszystkie treści na kursie są w j. polskim i możesz go ukończyć nie znając języków obcych. Z 
drugiej strony szczególnie język angielski może okazać się przydatny pozwoli bowiem jeszcze bardziej 
poszerzyć swoja wiedzę. Wiele ciekawych zasobów i przykładów nie jest dostępnych po polsku. 
Większość obcojęzycznych materiałów z Internetu można przetłumaczyć przy pomocy Google 
Translate. Tłumaczenie będzie pełne błędów językowych, ale wystarczające, by zrozumieć ogólny sens.  

 

8. Kontakt 

Z prowadzącymi kurs możesz skontaktować się: 

• za pomocą wiadomości wysyłanych z platformy Moodle (Uczestnicy> wybierz odbiorcę>wyślij 
wiadomość). 

• w przypadku problemów merytorycznych przy pomocy forum dyskusyjnego w odpowiednim 
wątku, 

• w przypadku problemów technicznych przy pomocy forum dyskusyjnego w odpowiednim wątku 
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3. Tabela kompetencji 

W Module 3 zostaniesz poproszona/y o zapisywanie dowodów według tabeli kompetencji 
zaprojektowanej na potrzeby tego kursu. 

W kursie zostało zdefiniowanych 8 kompetencji, które będziesz rozwijać oraz udowadniać w trakcie 
trwania w kursie. 

1) Używanie i wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych (TIK) do uczenia się i nauczania w kształceniu 
zawodowym 
2) synchroniczna i asynchroniczna współpraca online (dzielenie się pomysłami, komunikacja, wspólne 
działania) 
3) Analiza kompetencji własnych oraz kompetencji jako ogólnej koncepcji 
4) Krytyczne stosowanie zasad e-learningu oraz konkretnych rozwiązań w kontekście kształcenia 
zawodowego 
5) Projektowanie angażujących ćwiczeń indywidualnych i grupowych spójnych z wybranymi celami 
kształcenia 
6) Stworzenie i zarządzanie (opublikowanie, wybór, ponowne wykorzystanie, dzielenie się, ewaluacja) 
materiałami edukacyjnymi zgodnie z wybranymi celami kształcenia 
7) Udzielanie wsparcia, inspirowanie i motywowanie uczestników online tak, by mogli osiągać wybrane 
cele kształcenia 
8) Metapoznanie (świadomość uczenia się i krytyczna refleksja dotycząca własnych kompetencji 
uczenia się i nauczania) 

Każdy moduł zawiera ćwiczenia, które prowadzą do rozwoju umiejętności, zdobywania i stosowania 
wiedzy, przemyślenia i zdobywania nowych postaw. W kolejnych modułach proponujemy elementy, 
które możesz umieścić na blogu wg tabeli, możesz jednak wybrać inne, które twoim zdaniem lepiej 
zilustrują to, co chcesz pokazać. 

Możesz rozpocząć pracę odwołując się do swoich kompetencji nabytych lub rozwiniętych w Module 1 i 
2.  

 
Tworzenie tabeli na blogu - instrukcja 

Pracę nad tabelą możesz prowadzić na blogu.Poszczególnym kompetencjom zaprezentowanym w 
tabeli kompetencji powinien odpowiadać jeden wpis na blogu. 

Do każdego wpisu możesz dodawać załączniki (dowody) lub wklejać linki do dowodów (np. wpisów na 
forum, innych wpisów na blogu) bezpośrednio do wpisu. 

Wpisy uporządkuj za pomocą tagów. Do każdego wpisu dodaj obowiązkowo tag: tabela kompetencji. 



eVET2EDU | Kurs „Projektowanie i prowadzenie kursów online” | Maj 2014 9 

Możesz podzielić się wpisami z pozostałymi uczestnikami kursu lub pozostawić go prywatnym 
(prowadzący ma dostęp do wszystkich wpisów). 

Przykład: Po module 1 i 2 opublikowałeś/łaś na blogu wpis na temat kompetencji metapoznanie. Dla 
łatwiejszej nawigacji, wpis zatytułowany został "Metapoznanie". Dołączasz do niego, np. link do 
refleksji w kontekście zawodowym po module 3. Następnie po module 5. możesz stwierdzić, że do 
kompetencji związanej z metapoznaniem chciałbyś/łabyś dodać nowe dowody. Aby to zrobić po 
prostu wyedytuj poprzednio opublikowany wpis i dodaj do niego informację o nowym dowodzie. 

Zobacz przykład tabeli kompetencji na blogu. 

Po zakończeniu Modułu 10. masz jeszcze 5 dni na uporządkowanie wpisów na blogu pod kątem tabeli 
kompetencji. Uporządkowanie polegać ma na zmianie statusu dostępności postów, które nie dotyczą 
zaliczenia i tabeli kompetencji: z "wpis widoczny dla wszystkich" na "wpis prywatny (szkic)". Aby 
zmienić status wpisu kliknij "edytuj" przy danym wpisie na blogu a następnie w polu "opublikuj do" 
zmień lub utrzymaj status wpisu. 

• Wszystkie posty dotyczące tabeli kompetencji mają mieć status "wpis widoczny dla 
wszystkich". 

• Wszystkie posty NIE dotyczące tabeli kompetencji mają mieć status "wpis prywatny (szkic)". 

 

Tworzenie tabeli w Dokumentach Google - instrukcja 

Prowadzący założy Dokument Google i wyśle do niego link. Dokument będzie pusty więc ty jako autor 
tabeli zdecydujesz w jaki sposób zorganizować swoją pracę nad tabelą kompetencji.  

Kilka wskazówek tworzenia tabeli: 
• poszczególne kolumny mogą odpowiadać poszczególnym kompetencjom 
• poszczególne linie mogą być dedykowane kolejnym modułom kursu  
• do każdej kompetencji powinien być przypisany przynajmniej jeden dowód z kursu 
• pracuj nad tabelą regularnie - po każdym module publikuj link do wypowiedzi na forum lub 

bogu. 

Zobacz przykład tabeli kompetencji w Dokumencie Google. 

Linki do tabeli kompetencji rozwijanych przez wszystkich uczestników kursu będą zebrane przez 
prowadzącego i opublikowane na wiki kursu [LINK].  

W jaki sposób linkować bezpośrednio do dowodów kompetencji  

Podczas gromadzenia dowodów w tabeli istotne jest, aby publikować w niej linki bezpośrednio 
prowadzące do twoich postów na forum lub wypowiedzi na blogu. Link do konkretnego wątku na 
forum niestety nie jest wystarczający ponieważ każdy wątek to przynajmniej kilka wpisów autorstwa 
różnych osób. Podobnie jest z blogiem. W obu przypadkach do tabeli kompetencji trzeba wkleić link do 
konkretnej wypowiedzi na forum czy wpisu na blogu. 

Forum dyskusyjne  

W lewym bocznym panelu kursu "Nawigacja" znajdź "Mój profil" > "Posty forum" > "Posty" i znajdź na 
liście postów ten, do którego link chcesz umieścić w tabeli. Następnie kliknij na link "Zobacz ten post w 
kontekście" znajdujący się pod treścią postu. Zostaniesz przekierowany/a do swojego postu na forum. 
Skopiuj link z pola URL. Bezpośredni link powinien na końcu mieć unikalny numer np. #p4369. 

Blog  

W lewym bocznym panelu kursu "Nawigacja" znajdź "Mój profil" > "Blogi" > "View all my entries"  i 
znajdź na liście postów ten, do którego link chcesz umieścić w tabeli. Następnie kliknij na jego tytuł. 
Zostaniesz przekierowany/a do swojego postu na forum. Skopiuj link z pola URL. Bezpośredni link 
powinien na końcu mieć unikalny numer np. entryid=27. 

Dzięki bezpośredniemu linkowaniu do dowodów, zyskasz pewność, że z kompetencjami są połączone 
odpowiednie dowody, a tabela kompetencji będzie czytelna dla prowadzącego i innych uczestników 
kursu. 
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Termin nadesłania wypełnione i uporządkowanej tabeli kompetencji na blogu upływa --------------------- 
roku.  

Czas: 15 min po każdym module 
 

4. Zasady uzyskania certyfikatu 

Aby uzyskać “zaliczenie” czyli certyfikat ukończenia kursu, należy po każdym module przesłać w 
określonych terminach dwa elementy: 

• tabelę kompetencji, 

• krótką refleksję na temat zagadnień poruszanych w modułach. 

Szablon tabeli kompetencji znajduje się w Module 2. Zaczynając od tego modułu twoim zadaniem 
będzie identyfikacja kompetencji zdobytych w danym module oraz dostarczenie dowodów 
zidentyfikowanych kompetencji spośród rezultatów pracy w module.   

W każdym module znajdują się ćwiczenia prowadzące do rozwoju umiejętności, zdobycia i aplikacji 
wiedzy, przemyślenia i zmiany dotychczasowych postaw. W początkowych modułach te elementy 
zostaną zidentyfikowane dla ciebie, tak abyś mógł dobrać do nich dowody. W dalszych modułach kursu 
będziesz identyfikował kompetencje samodzielnie, tak aby twoja tabela kompetencji miała bardziej 
osobisty, indywidualny charakter.  

Dodatkowo po każdym module twoim zadaniem będzie napisanie krótkiej refleksji na temat zagadnień 
poruszanych w module z perspektywy VET, w kontekście twojej własnej klasy oraz przedmiotu 
zawodowego jakiego uczysz.  

Refleksję będziesz zapisywać na blogu Moodle, a tabelę kompetencji wypełniać na Dokumentach 
Google / na własnym blogu na platformie Moodle i rozwijał/a w trakcie kursu. W rezultacie opracujesz 
własną mapę swoich kompetencji oraz uszczegółowisz pomysły na wykorzystanie nabytych 
umiejętności w swoim kontekście zawodowym/ w swojej pracy. Tym samym stworzysz rodzaj 
elektronicznego portfolio dokumentującego i ilustrującego to, czego nauczyłeś/ łaś się podczas kursu. 

Tabela kompetencji oraz refleksje będą także sygnałem dla prowadzącego informującym czy cele kursu 
zostały osiągnięte oraz obrazującym sposób twojej pracy: czy pracowałeś indywidualnie, 
współpracowałeś z innymi, czy udzielone ci wsparcie było wystarczające.  

Prowadzący ocenią twoją pracę w sposób formatywny, co oznacza, że w miejsce ocen czy punktów 
otrzymasz opisową informację zwrotną opracowaną na podstawie twoich postępów i jakości 
wykonanych ćwiczeń. 
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Moduł 1. Wprowadzenie i rozgrzewka 

 

 

Czego nauczę się w Module 1 

Celem modułu jest opanowanie platformy w stopniu wystarczającym do wzięcia udziału w kursie, 
poznanie się w grupie uczestników i prowadzących oraz zaplanowanie własnej pracy w kursie. 

 
Po zakończeniu Modułu będziesz potrafić: 

• wyjaśnić wagę wprowadzenia i osobistego kontaktu w uczeniu się online, 
• korzystać z platformy w stopniu umożliwiającym udział w kursie. 

 
Spodziewamy się po Tobie, że: 

• przeczytasz materiały dotyczące Modułu, 
• uzupełnisz swój profil użytkownika, 
• uzupełnisz kalendarz, 
• opublikujesz przynajmniej dwa posty na forum, 
• wypróbujesz różne możliwości Moodla pozwalające na organizację swojej pracy w kursie, 
• przedstawisz reszcie grupy jednego uczestnika kursu. 

 
Wprowadzenie 

„Po cóż miałabym umieszczać swoje zdjęcie i pisać o zainteresowaniach? To dziecinne.” 

„Największą wadą e-learningu jest brak bezpośredniego kontaktu z uczniami.” 

Te pozornie niezwiązane ze sobą zdania coś jednak łączy – to dwa końce jednego kontinuum. Jedno 
wyraża tęsknotę za żywym człowiekiem po drugiej stronie światłowodu, drugie sprzeciw przeciwko 
ujawnianiu jakichkolwiek informacji o sobie. 

Jakie jest nasze stanowisko? Odpowiemy prośbą o eksperyment myślowy: Proszę sobie wyobrazić, że 
prowadzicie lekcję, seminarium czy szkolenie, którego wszyscy uczestnicy siedzą oddzieleni od Was 
parawanami. Znacie ich imiona, ale nie wygląd, a głosy dobiegają przytłumione. Czujecie się 
komfortowo? 

Kurs e-learningowy nie jest miejscem na nawiązywanie intymnych kontaktów. Wiele tematów byłoby 
nie na miejscu. Nie ulega jednak wątpliwości, że zbytnia ostrożność sprawi, że uczestnicy i (w 
mniejszym stopniu) prowadzący pozostaną dla siebie tylko nazwiskami, tak jak to zwykle bywa na 
otwartych forach internetowych. Nie poczują żadnych więzi, nie będą mieli wrażenia uczestniczenia w 
grupie. Dla zajęć opartych o dyskusję i wymianę opinii oraz współpracę oznacza to kompletne fiasko.  

Nie obawiajcie się powiedzieć o sobie czegoś nieoczywistego, załączyć swoje zdjęcie, wykorzystać 
osobiste doświadczenia w dyskusji, nadać postowi na forum indywidualny, nawet częściowo 
nieformalny rys – tak jak robimy my w niniejszym tekście. 

 

Ćwiczenia 

Ćwiczenie  1.1 Uzupełnij swój profil i przedstaw się 

Uzupełnij swój profil oraz opublikuj zdjęcie umożliwiające identyfikację Twojej osoby. 

Przedstaw się uzupełniając profil. Napisz kilka słów o sobie, opisz specyfikę przedmiotu, który uczysz. 
Każda dziedzina wiedzy jest inna i może wymagać specyficznych umiejętności dydaktycznych. 
Zastanów się nad swoją praktyką nauczycielską i opisz krótko, jak odpowiadasz na specyficzne 
potrzeby związane z kształceniem zawodowym. 
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Jeśli masz doświadczenie w korzystaniu z technologii (w życiu zawodowym lub prywatnym) napisz 
także i o tym: z jakich technologii korzystasz i po co. Jesteśmy także ciekawi jakie są twoje oczekiwania 
względem kursu. Czego chcesz się nauczyć? 

Nie publikuj zdjęcia swojego kota, widoku z okna czy postaci z kreskówki, to nie oni są uczestnikami 
tego kursu.  

Wielkość pliku ze zdjęciem nie może przekroczyć 16 MB. 

Daj innym uczestnikom możliwość poznania się ale nie ma potrzeby, byś publikowane przez ciebie 
informacje naruszały twój komfort i prywatność.  

Link do profilu znajduje się w bloku ADMINISTRACJA po lewej stronie ekranu. Kliknij w Ustawienia 
mojego profilu a następnie Modyfikuj profil.  

 

Ćwiczenie 1.2 Opisz swoje biurko 

Opublikuj na forum dyskusyjnym kursu aktualne zdjęcie swojego biurka w myśl reguły "powiedz mi co 
masz na biurku a powiem ci kim jesteś" .  

Jeśli wolisz możesz opublikować listę przedmiotów, które znajdują się na twoim biurku. Czy znajduje 
się na nim coś związanego z przedmiotem, który wykładasz? Osoba, która ma na biurku najdziwniejszą 
rzecz, wygrywa uśmiech prowadzących oraz dobrą kawę w przypadku wizyty w Centrum e-Learningu. 

 

Ćwiczenie 1.3 Opisz konkretnego uczestnika kursu 

Przedstawiłeś/łaś się na forum i opisałeś/łaś swoje biurko. Czy znasz jednak innych uczestników kursu? 

Twoim zadaniem jest wybranie 1 osoby z kursu i przedstawienie jej na forum kursu w odpowiednim 
wątku - zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez tę osobę w profilu i na forum. Wybierz osobę, z 
którą masz coś wspólnego, która zaciekawiła cię swoim opisem, doświadczeniem, zainteresowaniem. 
Zwróć uwagę, abyś wybrał/ła osobę, która nie została opisana wcześniej przez innego kursanta. 

 

Ćwiczenie 1.4 Eksperymentuj z Moodlem 

Zapoznaj się z platformą Moodle, środowiskiem, w którym stworzony jest ten kurs. Nie bój się klikać. 
Na kursie nie możesz niczego skasować lub zepsuć. Zajrzyj w miejsca, które Cię interesują. 

Monitoruj postęp pracy 

Na pewno zauważyłeś/łaś, że przy niemal każdym elemencie na stronie głównej kursu znajduje się 
mały kwadracik, w który możesz kliknąć. To rodzaj listy kontrolnej, która pozwoli Ci śledzić postęp 
twojej pracy na kursie. Jeżeli przeczytałeś/łaś tekst wprowadzający do modułu 1 i wypełniłeś/łaś profil 
w zadaniu 1.1, kliknij w kwadracik przy tych dwóch elementach. Zostanie on zaznaczony, a Ty będziesz 
mieć pewność, że oba zadania zostały już przez ciebie wykonane. 

Nie włączaliśmy tej opcji przy forum aktualności i forum kursu ponieważ są to kanały komunikacji 
wykorzystywane w ciągu całego kursu. Z kolei głosowanie na termon wideokonferencji w module 3 
zostało ustawione, tak, że zaznaczy się automatycznie jako zaliczone, gdy udzielisz odpowiedzi. 

Pisz bloga 

Podczas kursu jednym z twoich zadań będzie pisanie refleksji w formie wpisów na blogu. Twój blog 
znajduje się w lewym panelu nawigacji. Aby zacząć pisać, wybierz Mój profil>Blogi>Dodaj nowy wpis. 
Sprawdź czy możesz dodać pierwszy wpis powitalny, napisz w nim próbny tekst. Zwróć uwagę, że post 
może być prywatny (szkic) lub publiczny (wtedy widzą go wszyscy uczestnicy kursu). Wpisy możesz 
porządkować za pomocą tagów. 

Dodatkowo możesz 

• otworzyć kilka różnych zasobów (pliki PDF, linki do stron www). Sprawdź, czy nie masz kłopotu 
z dostępem do plików w różnych formatach i czy wszystko się "otwiera". Jeśli to konieczne, 
uaktualnij swoje oprogramowanie; 
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• zobaczyć innych uczestników kursu (lewy panel - blok Uczestnicy). Zajrzyj także do kalendarza 
kursu (prawy boczny panel kursu) i zobacz nadchodzące terminy oraz dodaj swoje (np. te 
wynikające z Harmonogramu Kursu). 

Jeśli zauważyłeś/łaś, że coś nie działa dobrze albo nie jesteś pewny/a działania jakieś funkcji, opisz ją 
na forum kursu, a wspólnie zastanowimy się, jak rozwiązać ten problem. 

 

Ćwiczenie 1.5 Stwórz mapę kursu 

W tym krótkim filmie (3’11’’) http://www.amara.org/pl/videos/LBqUMdcSlRsn/info/tpack-in-3-
minutes/ możesz wysłuchać wyjaśnienia związku pomiędzy 3 obszarami istotnymi w projektowaniu 
DLA uczenia (się): dydaktyka, treści i technologie.  

Obejrzyj film i czytając Przewodnik po Kursie opracuj mapę kursu uwzględniając 3 obszary opisane w 
filmie. Filmik ma napisy w języku polskim (włącz je w rozwijanym menu "Select Langauges" pod 
filmem).  

Użyj dowolnego znanego ci edytora graficznego, prezentacji czy prostego narzędzia do tworzenia 
diagramów. Zamieść nazwy modułów, terminy i inne istotne dla ciebie informacje związane z 
zawartością kursu. 

 

Ćwiczenie 1.6 Zaplanuj swój udział w kursie 

Napisz na forum kursu w jaki sposób planujesz zmienić swój tygodniowy plan zajęć by 
wygospodarować czas na udział w kursie. Celem tego ćwiczenia jest zawarcie samemu ze sobą 
swoistego kontraktu, w którym samodzielnie zdefiniujesz zasady własnej pracy podczas kursu. Chodzi 
o konkretne pomysły, które mogą ulepszyć organizację i zapewnić wystarczającą ilość czasu na udział w 
ćwiczeniach. Przykładowo, ktoś może czytać materiały w drodze do pracy, inny będzie wolał wstać 
wcześniej by opublikować wpis na forum. 

Co może być pomocne: 

• przeczytaj dokładnie harmonogram kursu i zaznacz wszystkie ważne terminy w kalendarzu. 
Porównaj czy nie kolidują z innymi twoimi planami dziennymi i tygodniowymi tak, być nie 
musiał rezygnować z przewidywanych działań w ostatniej chwili. 

•  zaplanuj z wyprzedzeniem realizację poszczególnych modułów - wykorzystaj do tego Mapę 
kursu i Przewodnik po kursie. 

Możesz wykorzystać do tego kalendarz dostępny na platformie kursu (dodając terminy uczestnika), 
kalendarz online (np. Google), własny tradycyjny kalendarz lub wydrukowany plan kursu z 
zaznaczonymi dodatkowymi terminami. 

Ćwiczenie 1.7 Wypełnij kwestionariusz samooceny 

Poniższy kwestionariusz został opracowany w oparciu o koncepcję kompetencji prowadzącego 
(moderatora) kursy e-learningowe autorstwa Gilly Salmon. Umożliwia on ocenę własnych umiejętności 
pod kątem prowadzenia zajęć online. 

Odnieś się do każdego z 30 stwierdzeń pogrupowanych w 5 obszarów kompetencji istotnych dla 
prowadzącego zajęcia online. Zrobisz to dwukrotnie: na początku i na końcu kursu (w Module 10). Tym 
samym będziesz mogła/mógł porównać swoje wyniki i zastanowić się nad tym, czego dowiedziałaś/eś 
się podczas kursu. 

Odpowiedzi: 

T – to zdanie opisuje mnie, 

? – nie potrafię określić 

N - to zdanie mnie nie opisuje 

 

ROZUMIENIE SPECYFIKI PROCESU ONLINE 

http://www.amara.org/pl/videos/LBqUMdcSlRsn/info/tpack-in-3-minutes/
http://www.amara.org/pl/videos/LBqUMdcSlRsn/info/tpack-in-3-minutes/
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Mam doświadczenie z uczestnictwa w kursach e-learningowych. 

Znam specyficzne korzyści, które daje uczenie się online. 

Znam technologie i narzędzia specyficzne dla uczenia się online. 

Potrafię motywować i organizować pracę grupy w sieci 

Potrafię stworzyć i poprowadzić angażujące zajęcia online. 

Potrafię stosować szeroki zakres narzędzi i metod uczenia się online. 

 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE 

Znam podstawowe narzędzia internetowe. 

Znam programy, które można wykorzystać do uczenia się online. 

Potrafię oceniać aplikacje pod kątem przydatności do uczenia się online. 

Znam takie funkcjonalności wykorzystywanych narzędzi, które ułatwiają ocenę pracy 

Technologie przeszkadzają mi w uczeniu (się) online.  

Potrafię z różnych narzędzi zbudować spójne środowisko uczenia się. 

 

KOMUNIKOWANIE SIĘ ONLINE 

Znam i wykorzystuję netykietę. 

Potrafię napisać spersonalizowaną, naturalną wiadomość online. 

Czuję się swobodnie, komunikując się z innymi za pośrednictwem Internetu. 

Potrafię zmobilizować innych do aktywności online. 

Potrafię docenić i wykorzystać w nauczaniu różnice w doświadczeniu i podejściu poszczególnych 
uczestników kursu. 

W dyskusjach na forum potrafię oddzielić emocje od warstwy merytorycznej wypowiedzi.   

Nie reaguje impulsywnie na agresywne i kontrowersyjne zachowania na forum dyskusyjnym (trolling). 

 

KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z NAUCZANĄ DYSCYPLINĄ 

Czuję się pewnie w mojej dziedzinie, mogę dzielić się moją wiedzą z innymi. 

Znam ciekawe materiały online z tematu, którego uczę. 

Znam tematy, które zaciekawią uczestników i potrafią sprowokować ich do dyskusji. 

Potrafię sprawiedliwie i trafnie ocenić aktywności uczestników/ uczniów wykonywane online. 

Potrafię ocenić, które materiały online szczególnie dobrze sprawdzą się jako wartościowa podstawa 
aktywności na moim kursie. 

Potrafię na bieżąco modyfikować temat w zależności od tego, jakie jest zaangażowanie uczestników 
kursu. 

 

PRZEKONANIA I CECHY INDYWIDUALNE  

Chcę uczyć online. 

Potrafię również w Sieci zaprezentować się jako „żywy” prowadzący. 

Nie boję się podejmowania nowych działań w Internecie. 

Kształcenie siebie i innych w środowisku online naprawdę sprawia mi przyjemność. 

Potrafię sprawić, aby ludzie uczyli się wzajemnie w sieci.   
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Moduł 2. Rozwijanie kompetencji 
 
 

Czego nauczę się w Module 2 

Celem tego Modułu jest zidentyfikowanie kompetencji, które posiadasz jako nauczyciel i zastanowienie 
się nad tym, jak można zapewnić, że twoi uczniowie zdobędą pożądane kompetencje zawodowe. 

Po zakończeniu modułu będziesz potrafił/a: 

• wyjaśnić czym jest kompetencja 
• zidentyfikować własne kompetencje nauczyciela, 
• przeanalizować, które kompetencje mogą być osiągnięte za pomocą TIK, 
• wyjaśnić relację pomiędzy kompetencjami a dowodami, 
• stworzyć dowody własnych kompetencji w Tabeli Kompetencji, 
• zastanowić się nad własnym doświadczeniem uczenia się. 

 

Spodziewamy się po tobie, że: 

• przeczytasz materiały do Modułu, 
• podzielisz się swoimi kompetencjami nauczyciela na forum kursu, 
• będziesz uczestniczyć w dyskusji na temat używania TIK dla rozwoju kompetencji 
• stworzysz dowody własnych kompetencji dla Modułu 1 i 2, 
• będziesz odkrywać różne możliwości publikowania dowodów 
• napiszesz krótką refleksję. 

 

Wprowadzenie 

Kompetencje w kształceniu zawodowym 

Jeśli zaczniesz szukać definicji kompetencji, okaże się, że najczęściej odnosi się ona do pracy lub 
wydajności pracowników. Ale czym jest kompetencja? 

Według Escudero (2008) kompetentny specjalista to ktoś, kto jest w stanie “zastosować inteligentne 
działania do złożonych problemów w specyficznym kontekście”. To zakłada, że takie działanie  takie 
jest rezultatem osądu dokonanego na bazie decyzji i interpretacji odnoszących się do poprzednio 
wyuczonych umiejętności , postaw, procedur I etycznych przekonań, które nie muszą bezpośrednio 
odnosić się do problemu. 

W związku z tym kompetencja wskazuje wystarczającą wiedzę I umiejętności, które umożliwiają komuś 
działanie w szerokim zakresie sytuacji, to znaczy do zastosowania ich w określonym kontekście. 

Według Australijskiego Departamentu Szkoleń i Rozwoju Pracowników (Department of Training and 
Workforce Development, 2012), w kształceniu zawodowym jednostki są uważane za kompetentne jeśli 
są w stanie konsekwentnie stosować swoją wiedzę i umiejętności na poziomie efektywności 
wymaganym w miejscu pracy. 

Obejrzyj film Czym jest kompetencja? i zanotuj, jak rozumiesz pojęcie kompetencji. Czy możesz to 
odnieść do definicji, które przeczytałaś/eś powyżej. 

Ten film ma napisy w j. polskim. Jeśli nie wyświetlą się automatycznie, kliknij przycisk „Select 
languages” w oknie odtwarzacza (dolny lewy zielony przycisk pod oknem filmu). 

Jeżeli chcesz przeczytać więcej na temat kompetencji: 

Dąbrowska J. i in. Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce. Rozdział 2: 
Konwergencja kompetencji - definicje edukacji medialnej i informacyjnej, str. 11-12. 
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Ocenianie kompetencji. Cyfrowe dowody 

Aby mieć pewność, że uczący się osiągnęli wymagane kompetencje musimy zaprojektować ocenianie 
oparte na kompetencjach. Kluczowe w ocenie kompetencji jest bazowanie na faktycznych 
umiejętnościach i wiedzy, którą dana osoba może zademonstrować np. w miejscu pracy.  

Dowody świadczą o twoich umiejętnościach i kompetencjach. Są namacalne - w przeciwieństwie do 
deklarowanych. W tym kursie (i zwykle w kursach e-learningowych) mają formę cyfrową. 

Przykładem mogą być dokumenty cyfrowe (np. szkic projektu zapisany w .pdf), napisane 
oprogramowanie, zdjęcia, pliki dźwiękowe czy filmowe będące zapisem różnych działań czy ich 
bezpośrednimi rezultatami. 

Przykłady dowodów: 

• zrzut ekranowy własnego wpisu na forum dyskusyjnym, 
• link do nagrania ze spotkania, w którym wziąłeś/aś aktywny udział, 
• refleksyjny komentarz do wybranego dowodu wraz z krótkim opisem kontekstu/ powodu 

wybrania go, 
• twoje zdjęcie, gdy prowadzisz warsztaty czy zajęcia, 
• plik z opisem scenariusza zajęć, które zaplanowałaś/eś i przeprowadziłaś/ eś, 
• informacja zwrotna otrzymana od uczniów po zajęciach wraz z twoją refleksją. 

Cechy dobrych dowodów: 

• spójność z celami - dowody powinny współgrać z twoimi celami (uczenia się czy rozwoju) i 
ilustrować kompetencje/ umiejętności/ postawy itp, które chcesz zademonstrować, 

• ponowne wykorzystanie (ang. re-use) - dowody po dokonaniu drobnych modyfikacji (np. 
dostosowanie do innego odbiorcy czy celu) mogą być wielokrotnie wykorzystywane.  

• dostępność - dowody najlepiej publikować w dostępnych formatach, takich jak PDF, JPG, TXT, 
MP3 itp, 

• dostęp - gdy są udostępniane na platformach chronionych hasłem należy zadbać o ich 
widoczność dla osób, do których są skierowane. Zatem, jeśłi to możliwe, najprościej wybierać 
otwarte środowiska. 

Przykłady ponownego wykorzystania 

Ważnym jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że ten sam element może przecież dowodzić różnych np. 
umiejętności. Podobnie wybrany format prezentacji niesie także wiele informacji o umiejętnościach 
autora.  

Przykładowo: umiejętności spawania mogą zostać potwierdzone certyfikatem, opisane w tekście lub 
zaprezentowane przy pomocy zdjęć wykonanych produktów. Dodatkowo będzie to świadczyło o 
twoich kompetencjach cyfrowych. 

Więcej możesz przeczytać w Jak identyfikować kompetencje?. 

 
Jak identyfikować kompetencje 
Według Lauzackas (2006) istnieją trzy główne kryteria, za pomocą których można identyfikować 
kompetencje: 

• Kompetencja identyfikuje końcowe zachowanie uczącego się, tzn. co on/ona będą potrafili 
zrobić po zakończeniu uczenia się; 

• Kompetencja jasno określa warunki w których występuje to zachowanie (np. używanie 
specyficznych narzędzi, itp.); 

• Kompetencja identyfikuje kryteria oceny zachowania ucznia (czy jest ono wystarczające, czy 
nie). 

 
 
 
 
 
Przykład 
Temat: Nauka obsługi modelu „N” frezarki  
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Podtemat Kompetencja 

Analiza struktury modelu „N” 
frezark 

Zdefiniuj strukturę frezarki modelu „N”, używając jej układów 

operacyjnych i kontrolnych 

Ustawienie frezarki modelu „N” Ustaw frezarkę modelu „N” za pomocą jej układu ustawień 

Obrabianie elementów za pomocą 
frezarki  modelu „N” 

Obrabiaj detal za pomocą frezarki model „N” w określonym 

układzie 

 
Ogólna 
część 
zdania 

Czasownik  opisujący 

działanie 
Dopełnienie Kontekst lub warunki 

Analiza 
struktury 
modelu „N” 
frezarki 

...zdefiniować... 
  
 

...strukturę frezarki 

modelu „N”... 
...używając jej układów 

operacyjnych i 

kontrolnych. 

Ustawienie 
frezarki 
modelu „N” 

...ustawić... 
  

...frezarkę modelu „N”... ...za pomocą jej układu 
ustawień. 

Obrabianie 
elementów za 
pomocą 
frezarki  mod
elu „N” 

...obrabiać... ...detal za pomocą frezarki 

model „N”... 
...w określonym układzie. 

    
Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 2.1 Zidentyfikuj swoje kompetencje 
Teraz zastanów się nad swoimi kompetencjami nauczyciela kształcenia zawodowego. Jaką wiedzę, 
umiejętności i doświadczenie wniesiesz do swojej klasy, gdy będziesz projektować i uczyć przedmiotów 
zawodowych w szkole zawodowej? 
Stwórz listę niektórych z Twoich kompetencji i podziel się nią z prowadzącymi kurs i innymi 
uczestnikami przy pomocy swojego bloga na platformie Moodle. Pamiętaj, że wpis musi być publiczny. 
Przeczytaj i odnieś się do kompetencji wypisanych przez innych uczestników kursu na ich blogach. Czy 
możesz wyróżnić te, które są specyficzne dla przedmiotów zawodowych? Zapisz swoje przemyślenia na 
swoim blogu lub w dowolnym edytorze tekstu. Będziesz nad nimi dalej pracować w Ćwiczeniu 2.2 
 
Ćwiczenie 2.2. Wykorzystanie TIK do rozwijania kompetencji 
W ćwiczeniu 2.1 określiłaś/eś swoje kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych. Które z tych 
kompetencji mogą być osiągnięte poprzez używanie technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK)? 
W jaki sposób technologia może wspierać nabywanie kompetencji? Czy są jakieś kompetencje, które 
nie mogą być wspierane poprzez ICT? Czemu nie? 
Wybierz jedno narzędzie, które dobrze znasz i z którym pracujesz na co dzień. Odnieś jego możliwości 
do taksonomii celów i ćwiczeń opracowanej przez Bloom'a (zob. rys. poniżej). 
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Zastanów się w jaki sposób wybrane narzędzie może pomóc twoim uczniom w rozwoju kompetencji, 
których potrzebują, aby stać się kompetentnymi w obszarze, w którym się kształcą. Podziel się swoimi 
przemyśleniami z innymi uczestnikami na Forum ćwiczenia (w rozpoczętym przez prowadzącego 
wątku). Prowadzący będzie obecny na kursie, aby moderować dyskusje. 
 
Bazując na taksonomii Bloom'a, zastanów się jakie typy aktywności wspiera wybrane narzędzie, czy 
pomaga uczniom raczej zapamiętać, zrozumieć, czy może wspiera działania mające na celu zastosować 
wiedzę, ocenić i stworzyć konkretny rezultat pracy. Pytania przedstawione na rysunku mogą być 
pomocne.  
 
Na przykład: Microsoft Excel 
    Taksonomia Bloom'a: stwórz  
    Narzędzie: Excel jako narzędzie do tworzenia / komunikowania informacji liczbowych w postaci 
wykresów i grafów.  
    Taksonomia Bloom'a: oceń 
    Narzędzie: Excel jako narzędzie do ewaluacji efektywności pracy maszyny. 
 
 
Ćwiczenie 2.3 Stwórz swoją tabelę kompetencji 
W Module 3. zostaniesz poproszona/y o zapisywanie dowodów według tabeli kompetencji 
zaprojektowanej na potrzeby tego kursu. Aby ułatwić sobie pracę na starcie, warto już teraz stworzyć 
tabelę kompetencji i zastanowić się w jaki sposób będziesz z nią pracować.  
Przeczytaj wskazówki i instrukcje zebrane w treści zadania zaliczeniowego Tabela kompetencji - 
zaliczenie kursu i zastanów się jakie podejście do pracy z tabelą będzie dla Ciebie najciekawsze.  
 
[jeśli tworzysz tabelę na Dokumentach Google] Sprawdź skrzynkę pocztową. Link do twojego 
Dokumentu Googla powinien tam na ciebie czekać. Sprawdź czy masz dostęp i oraz prawa edycji. 
Pomyśl w jaki sposób zbudować tabelę kompetencji w taki sposób, aby łączenie dowodów twojej pracy 
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a kursie z kompetencjami było jak najbardziej efektywne. Stwórz pustą tabelę - zaczniesz ją wypełniać 
dowodami w Module 3.  
 
[jeśli tworzysz tabelę na blogu] Znajdź swój blog na stronie kursu. Zastanów się jak podejść do tabeli i 
organizacji pracy tak, aby stworzyć spójną i logiczną całość. Stwórz strukturę tabeli - zaczniesz ją 
wypełniać dowodami w Module 3.  
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Moduł 3. Formy e-learningu 

 

 
Czego nauczę się w Module 3 

Celem modułu jest zaobserwowanie różnych form e-learningu w kontekście kształcenia zawodowego. 

 
Po zakończeniu Modułu będziesz potrafić: 

• zidentyfikować różne formy e-learningu, 
• przeanalizować elementy kursów e-learningowych, 
• rozważyć możliwości wykorzystania różnych form e-learningu we własnym kontekście 

zawodowym. 

Spodziewamy się po Tobie, że: 

• przeczytasz materiały dotyczące Modułu, 
• przeanalizujesz przykłady różnych form e-learningu i zrobisz notatki przed wideokonferencją, 
• włączysz się w dyskusję podczas wideokonferencji, 
• wypiszesz elementy struktury kursu e-learningowego, 
• wybierzesz i zastanowisz się nad tymi elementami, które możesz użyć w swoim kontekście 

zawodowym, 
• napiszesz krótką refleksję nt. e-learningu we wlasnym kontekście zawodowym, 
• w tabeli kompetencji opublikujesz dowody dla Modułu 3. 

 

Wprowadzenie 

Definicje e-learningu 
William Horton (2006) słusznie zauważa, że e-learning w swoim najlepszym wydaniu może być tak 
dobry, jak najlepsza lekcja. Jeśli jest zły, może być równie zły, jak najgorsza lekcja. Żadna forma 
kształcenia nie ma naturalnej przewagi, o jakości decyduje konkretny sposób zaprojektowania i 
przeprowadzenia zajęć. 
Jeśli chcemy oceniać e-learning musimy go najpierw zdefiniować i określić, jakie mamy w stosunku do 
niego oczekiwania. Często ta definicja jest pochodną wizji nauczania oraz możliwości jej realizacji, jakie 
ma konkretny twórca zajęć. Kontekst (środowisko) nauczania, charakterystyka grupy docelowej, 
zakładany cel dydaktyczny, możliwości finansowe i technologiczne itp. wpłyną na to, z jakim e-
learningiem będziemy mieli do czynienia. Czasem sprawia to, że pod tą samą, albo którąś z 
pokrewnych nazw (edukacja na odległość, kształcenie zdalne, e-kształcenie, e-uczenie), będą 
funkcjonować bardzo różne metody kształcenia. Warto jednak zwrócić uwagę na dwie odmienne 
definicje: 

• E-learning to wykorzystanie technologii informacyjnych i komputerowych do stworzenia 
sytuacji doświadczania uczenia się. (Źródło: E-learning by Design, William Horton, 2006). 

• E-learning jest interaktywną metodą nauczania pozwalającą na kształtowanie relacji między 
prowadzącym (tutorem, facylitatorem) i uczącym się, oraz między uczącymi się dzięki 
wykorzystaniu internetu i dostępnych technologii komunikacyjnych. (Źródło: Introduction to e-
learning, 2008). 

Z wyborem definicji powiązany jest też wybór określonego podejścia pedagogicznego do 
projektowania kursów e-learningowych (lub szerzej, do procesu uczenia się w środowisku online). 

 
 
 
 

Refleksja w uczeniu się 
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Refleksja jest istotnym elementem uczenia się, szczególnie dla praktyków, ludzi, którzy zawodowo są 
zaangażowani w edukację i uczenie. Refleksja odnosi się głównie do praktyki uczenia się poprzez 
doświadczanie i jest zdecydowanie indywidualnym, osobistym procesem. 

Ważnym jest zastanowienie się nad doświadczeniem, które zdobywamy, lub które już zdobyliśmy, 
zamiast tylko je „przeżywać”. Rozwijanie umiejętności analizy swojego własnego zachowania pozwala 
na świadome  i intencjonalne uczenie się, które jest kierowane poprzez własną pracę i życie, a nie tylko 
przez książki, teorie, kompilację dokumentacji, certyfikaty oraz porady ekspertów. 

Refleksja pojawia się tam, gdzie uczący się stara się zrozumieć (nie tylko zapamiętać) dany materiał czy 
wydarzenie, i odnieść to do swojego dotychczasowego doświadczenia. W zależności od podejścia 
podkreśla się inne aspekty refleksji: może się koncentrować na procesie refleksji, na jej celu lub na jej 
rezultatach. Dzięki refleksji jest możliwe przeformułować lub przedyskutować na nowo pewne pomysły 
i dzięki temu osiągnąć głębsze i poważniejsze podejście do danego problemu. 

Dlaczego uczymy się lepiej poprzez refleksję? Jenny Moon, wykładowca z Uniwersytetu Exeter, która 
pracuje nad refleksją, wyróżnia następujące powody: 

• refleksja spowalnia nasze działania, sprawia, że wolniej przyswajamy fakty.  Skłania nas do 
łączenia ich, szukania odniesień i formowania pytań. 

• angażując się w refleksję stajemy się „właścicielami” uczenia się. To, co robimy staje się dla nas 
ważniejsze, staje się to „nasze”, gdyż osobiście to osiągamy. 

• na poziomie meta-poznawczym zwiększamy swoją świadomość uczenia się. Zdajemy sobie 
sprawę z umiejętności, które nabywamy, często stajemy się również świadomi dodatkowych, 
ukrytych elementów. Jako, że refleksja jest zazwyczaj stosowana do bardziej skomplikowanych 
problemach, staje się ona pewnym wyzwaniem dla uczącego się. 

 

Ćwiczenia  

Ćwiczenie 3.1 E-learning ma wiele twarzy. Przeanalizuj kursy 

Przeanalizuj dwa zaproponowane przykłady kursów e-learningowych według poniższych pytań .  

Swoje spostrzeżenia zanotuj, a notatkę zapisz jako zadanie na platformie (wpisz je w okienko, które 
pojawi się pod treścią zadania po wciśnięciu przycisku Edytuj moje zadanie). Wykonanie tego zadanie 
jest niezbędne do pracy w ćwiczeniu 3.3. Weź udział w wideokonferencji nt e-learningu. 

Kursy do analizy: 

• Almanach cukierniczo-piekarski (http://www.mamz.pl/moodle/)  

• Kursy eSGGW (Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego)  
(http://e.sggw.pl/course/view.php?id=426)  

• Portal Wiki logistyk  (http://www.techniklogistyk.pl/) 

Podczas analizy kursów pomocne mogą być następujące pytania:  
• Gdzie jest dostępny kurs? 
• Czy możesz zidentyfikować czego nauczy się uczestnik podczas kursu? Czy jest to realistyczne 

założenie biorąc pod uwagę udostępnione zasoby, czas i zaprojektowane ćwiczenia/ zadania/ 
polecenia? 

• Czy możesz dostrzec proces uczenia się czy też ćwiczenia/ zasoby/ materiały są luźno 
powiązane ze sobą? 

• Czy dostrzegasz jakieś działania i procesy grupowe? Czy zostały zaplanowane jakiś interakcje 
pomiędzy uczestnikami zajęć? 

• Czy przewidziano udział prowadzącego czy kurs służy do samodzielnego uczenia się? Jeśli nie 
ma prowadzącego to jaki to ma wpływ na uczestnika zajęć / użytkownika? 

• Czy ćwiczenia nastawione są na aktywny czy pasywny udział (np. czytanie tekstu i i rozwiązanie 
testu czy krytyczna analiza tekstu i opublikowanie rezultatów na forum)? 

• Jaki jest forma zasobów? Czy są one łatwo dostępne? Czy są jakieś szczególne wymagania 
techniczne dot. udziału w kursie (np. dotyczące systemu operacyjnego, narzędzi czy sprzętu)? 
Czy kurs jest online? 

http://www.mamz.pl/moodle/
http://e.sggw.pl/course/view.php?id=426
http://www.techniklogistyk.pl/
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• Czy uczestnik otrzymuje informację zwrotną podczas kursu? Jeśli tak, czego ona dotyczy, jaką 
ma formę (automatyczną, jest dostarczana przez konkretną osobę, ma formę skali, jest 
opisowa itp)? 

 

Ćwiczenie 3.2. Poznaj narzędzie do wideokonferencji 

To zadanie jest świetną okazją do samodzielnego wypróbowania działania wideokonferencji przed 
właściwą dyskusją w grupie, która jest planowana w kolejnym temacie kursu. Jeśli nie zagłosowałaś/eś 
jeszcze na termin grupowego spotkania, teraz jest na to najlepsza pora (głosowanie). 

Nawet jeśli masz doświadczenie w tego typu formie współpracy online, warto jest PRZED spotkaniem 
trochę poćwiczyć bez jakiejkolwiek presji i zapoznać się z narzędziem, jakie proponujemy w tym kursie. 
Potencjalne trudności z technologią mogą przyczynić się do stracenia czasu na nieistotne, 
pozamerytoryczne kwestie. Warto więc poznać narzędzie i rozwiązać ewentualne problemy z nim 
przed właściwą dyskusją, tak aby do zadania przystąpić w pełnej gotowości. 

Szczególnie istotne do efektywnego udziału w wideokonferencji jest spełnienie wymagań 
technicznych: 

• zainstalowania wtyczki Flash 8 (lub nowszej), którą można pobrać ze strony Adobe, 

• dodatkowo niezbędny jest mikrofon (wbudowany lub w zestawie słuchawkowym) i opcjonalnie 
kamerka internetowa (brak kamerki wprawdzie nie uniemożliwia uczestniczenia w spotkaniu, 
ale gdy nie widać części uczestników to znacznie utrudnia to komunikację). 

Wypróbuj samodzielnie Openmeetings 

1. Kliknij w link do wideokonferencji (w pierwszym bloku kursu, pod nagłówkiem "Komunikacja w 
kursie"), zostaniesz przekierowana/y bezpośrednio do spotkania. 

Krok 1: Wyświetla się okienko zezwalające na dostęp przez aplikację do kamerki i mikrofonu. Kliknij 
„zezwól“. 

Krok 2: Dokonaj konfiguracji ustawień mikrofonu i kamerki oraz przetestuj ich prawidłowe 
funkcjonowania. Nie należy korzystać z głośników, zaleca się używanie zestawu słuchawkowego. Jeśli 
wszystko działa poprawnie kliknij przycisk: „Rozpocznij“ (ang. Start conference). 

Krok 3. Wejdź do pokoju spotkań. Sprawdź, jakie masz możliwości komunikacyjne (czat, zabieranie 
głosu, tablica). Jeśli masz kamerkę, czy widzisz swoją twarz na ekranie? Jeśli spotkasz inną osobę 
możecie wspólnie przetestować dźwięk i obraz. 

Domyślnie uczestnicy mają prawa do zabierania głosu. Przećwicz, jak to działa. Modyfikuj parametry 
dźwięku. W ćwiczeniu 3.3 moderator spotkana będzie nadawał uprawnienia do zabierania głosu. 

Czat równoległy - wśród zakładek po prawej stronie, w dolnej części ekranu, znajduje się też "chat". Po 
kliknięciu na nią pod oknem pokazującym mówcę pokazuje się obszar, na którym widać zapis 
dotychczasowego czatu oraz okienko, w które można wpisywać swoje komunikaty. Jest to bardzo 
przydatne narzędzie do szybkiego przekazywania informacji (szczególnie adresowanych do 
mówiącego), które nie wymagają koniecznie przejęcia głosu. Przykładowo: "Czy mógłbyś mówić 
głośniej?" "Całkowicie popieram", "Nie zrozumiałem ostatniej części wypowiedzi. Mógłbyś wyjaśnić to 
inaczej?" 

Powodzenia! 

 

Ćwiczenie 3.3. Weź udział w wideokonferencji nt. e-learningu w klasie 

Twoim zadaniem jest wzięcie udziału w wideokonferencji. 

Celem wideokonferencji jest przedyskutowanie pomysłów na wykorzystanie w twojej klasie/ twoim 
kontekście zawodowym różnych form e-learningu analizowanych w Ćwiczeniu 3.1. E-learning ma wiele 
twarzy. Przeanalizuj kursy. Dlaczego wykorzystałbyś/ wykorzystałabyś tą czy inną formę? Podczas 
wideokonferencji będziemy bazować na twojej analizie przykładów kursów e-learningowych w 
kontekście nauczanego przez ciebie przedmiotu zawodowego/ lub przedmiotu w szkole zawodowej. 
Dyskusja będzie moderowana. Spotkanie jest nagrywane (nagranie można później pobrać lub 
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odtworzyć ponownie). Miej pod ręką swoje notatki i spostrzeżenia przygotowane w Ćwiczeniu 3.1 gdyż 
będą one podstawą dyskusji.  

Link do wideokonferencji znajduje się w bloku organizacyjnym na kursie zaraz obok forum kursu 
(komunikacja na kursie). 

Jeśli termin wideokonferencji koliduje z innymi twoimi zobowiązaniami i kategorycznie uniemożliwia ci 
udział, powinnaś/ powinieneś koniecznie obejrzeć nagranie, wziąć udział w dyskusji na forum kursu i 
przeczytać podsumowanie. Jednak zachęcamy do potraktowania tego spotkania jako priorytetowe. 
Stanowi ono nie tylko ważny element kursu ale także możliwość poznania nowego narzędzia i techniki 
pracy. To zadanie nie będzie już powtórzone i nie da się go "nadrobić". 

 

Wybierz termin wideokonferencji 

W Ćwiczeniu 3.3 proponujemy spotkanie dla uczestników i prowadzących - wideokonferencję. To 
możliwość poznania się w nieco innej formie niż asynchroniczna dyskusja na forum. Jednak taki sposób 
komunikacji stawia przed uczestnikami inne wyzwania - jednym z nich jest ustalenie terminu. 

Wybierz jedną z proponowanych dat spotkania. W jednym spotkaniu może wziąć udział max. 17 osób. 

Planowany czas spotkania: 1 godz. 30 min. 

 

Ćwiczenie 3.4. Napisz krótką refleksję 

Zastanów się nad swoim doświadczeniem zdobytym w Module 3. i zapisz swoją refleksję w max. 200 
słowach. Opublikuj ją na swoim blogu. 

Które z doświadczeń wybierzesz? 

Wideokonferencja, moderowanie, synchroniczne wypowiadanie się przy pomocy wideo i audio, 
dyskutowanie na na forum kursu. 

Dlaczego to właśnie doświadczenie jest dla ciebie istotne? 

Czy możesz porównać je z innymi sposobami komunikacji online jakie doświadczyłeś/łaś poza kursem? 

Co zamierzasz teraz zrobić? 

Czy możesz wykorzystać te narzędzia i sposoby komunikacji w nauczaniu swojego przedmiotu?  

 

Ćwiczenie 3.5. Stwórz i opublikuj dowody w tabeli kompetencji 

Zapisz dowody kompetencji zdobytych w Module 3. i opublikuj przynajmniej 3 z nich w tabeli 
kompetencji. 

Możesz wybrać m.in.: 

• wpisy na forum dyskusyjnym, 
• nagrania wideokonferencji, 
• refleksję, 
• linki, notatki czy inne materiały, które chcesz zapisać w związku z modułem. 

Pamiętaj, że każdy dowód kompetencji musi odpowiadać przynajmniej jednej kompetencji 
zdefiniowanej dla kursu. Listę wszystkich kompetencji znajdziesz w zadaniu zaliczeniowym kursu. 
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Moduł 4: Projektowanie e-tywności 
 
 
 

Czego nauczę się w Module 4 
Celem modułu jest nabycie umiejętności zaprojektowania e-tywności. 
 
Po zakończeniu modułu będziesz potrafił/ła: 
 

• wyjaśnić koncepcję e-tywności, 
• wyjaśnić rolę i istotę zaprojektowania celów uczenia się, 
• zaprojektować e-tywność przydatną w twoim kontekście zawodowym, 
• zaprojektujesz cele wg kryteriów SMART. 

 
Spodziewamy się po tobie, że: 
 

• zaprojektujesz cele uczenia się e-tywności dla przedmiotu zawodowego, 
• krytycznie odniesiesz się do celów innych uczestników kursu, 
• zaprojektujesz e-tywność przydatną w twoim kontekście zawodowym, 
• krytycznie odniesiesz się do e-tywności uczestników kursu, 
• napiszesz krótką refleksję,  
• wybierzesz dowody i uzupełnisz tabelkę kompetencji dla Modułu 4. 

 
Wprowadzenie 
Zaprojektowanie ćwiczeń jest niezbędne do zrealizowania zamierzonych celów szczegółowych. Klikanie 
w zmieniające się ekrany, przeglądanie slajdów czy obejrzenie filmu samo w sobie nie nauczy zbyt 
wiele, lecz może skłonić do podjęcia bardziej efektywnych dydaktycznie aktywności: refleksji, dyskusji, 
poszukania dalszych informacji, dokonania analizy, oceny czy stworzenia planu wdrożenia. 
 
Jak się uczymy   
 
Wiele mówi się o preferowanych stylach uczenia się, podejmowane są także próby dopasowania treści 
i ćwiczeń do osobistych preferencji konkretnych uczących się i zautomatyzowania ścieżki uczenia się. 
W tym ujęciu proces kształcenia jest indywidualny i możliwy do precyzyjnego zaplanowania. Z drugiej 
strony koncepcja uczenia się społecznego podkreśla rolę innych osób w tym procesie. Wydaje się, że z 
tej akademickiej debaty wynika kilka istotnych dla nas, praktyków, kwestii:  
 

• każdy z nas uczy się w różny sposób, zależnie od kontekstu i specyfiki tematu i trudno jest 
jednoznacznie określić jeden niezmienny i stale preferowany styl uczenia się danej osoby. 
Zatem im bardziej zróżnicowany przekaz tym większa szansa, że zostanie on zapamiętany; 

• najlepiej uczymy się poprzez działanie: zaprojektuj więc takie zadania, które wymagają 
aktywności uczących się - a więc takich działań, w które zaangażowani są ludzie i media po to, 
by osiągnąć konkretne rezultaty; 

• doceń dotychczasową wiedzę i umiejętności uczących się i odwołaj się do nich projektując, np. 
pracę grupową. Wykorzystasz wtedy zróżnicowane doświadczenia i dasz szansę osobom o 
różnych umiejętnościach. 

 
Ćwiczenia i aktywności, które zaproponujesz, będą zatem wspierały (bardziej) pewne określone, choć 
często różnorodne, sposoby uczenia się. Należy szczególnie pamiętać, by było to spójne z założonymi 
przez nas celami ogólnymi i szczegółowymi. To częsta pułapka, w którą wpadamy, zwłaszcza 
projektując zajęcia e-learningowe: obiecujemy, że nauczymy pisać wiersze, a oferujemy jedynie zestaw 
poezji do poczytania. 
 
Uczenie umiejętności wymaga wykorzystania precyzyjnych instrukcji z uwagi na fakt, że osoba ucząca 
się będzie ich potrzebować do powtórzenia czynności. Dobrze przygotowana instrukcja zawiera 
wizualne, tekstowe lub dźwiękowe wskazówki. 
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Projektowanie e-tywności  
Termin e-tywność (ang. e-tivity) został stworzony przez Gilly Salmon i oznacza "ćwiczenie online"; to 
ramy uczenia się w dynamiczny, interaktywy sposób. 
 
E-tywności to proste ćwiczenia, inicjowane przez moderatora, które wymagają jakiejś interakcji między 
uczestnikami. Powinny one uwzględniać typowe dla danego etapu rozwoju kursu wymagania i 
trudności, wciągać uczących do pracy i pomagać zrealizować konkretne cele. Ogromną ich zaletą jest 
możliwość wielokrotnego wykorzystania - gdy wpadniesz na ciekawy pomysł i dobrze go opracujesz 
ponowne użycie wymagać będzie jedynie niewielkich zmian wynikających np. z indywidualnych 
charakterystyk uczących się, specyfiki kontekstu, uzyskania nowych informacji. E-tywności nadają się 
zarówno do programów realizowanych całkowicie on-line, jak i do zajęć wspomaganych e-learningiem 
 
E-tywności pomagają także w zbudowaniu grupy - elementem każdej z nich powinna być interakcja z 
innymi uczestnikami, np. poprzez wymuszenie reakcji na wypowiedzi (prace, posty, zadania itp). 
Buduje to poczucie uczestniczenia i zaangażowania, co jest z kolei niezbędnym składnikiem ćwiczeń 
wykorzystujących pracę grupową (więcej o pracy grupowej w Module 8). 
 
Wraz ze wzrostem Twojego doświadczenia w prowadzeniu i projektowaniu ćwiczeń on-line możesz 
oczywiście rozbudowywać i urozmaicać swoje e-tywności, dodając multimedia, eksperymentując z 
różnymi narzędziami, zmieniając formy komunikacji. Gdy technologia stanie się dla ciebie i Twojej 
grupy uczniów naprawdę niewidoczna skupienie się na trudnych i złożonych celach będzie wciągające i 
motywujące dla obydwu stron. 
 
Pięć podstawowych elementów e-tywności: 
 
• "iskra": wyzwanie, problem, inspiracja, bodziec; 
• aktywność online: uczący się muszą wykonać jakąś konkretną czynność, wykonać "coś”; 
• element uczestnictwa: uczący się muszą wejść w interakcje między sobą np. poprzez udzielenie 

odpowiedzi zwrotnej; 
• podsumowanie, ocena, odpowiedź zwrotna, krytyka, analiza: ze strony prowadzącego lub grupy; 
• instrukcja i zaproszenie do wzięcia udziału w ćwiczeniu. 
 
Nie spodziewaj się, że od razu uda ci się zaprojektować e-tywność czy ćwiczenie, które porwie 
wszystkich uczestników twojego kursu. Uważnie obserwuj i wyciągaj wnioski (refleksyjne notatki będą 
przydatne) tak, by kolejne odsłony były coraz lepsze. Skorzystaj także z pomocy innych - przetestuj 
swoje pomysły na osobach z zewnątrz, szukaj inspiracji i nie bój się krytyki. 
 
Tabela e-tywności 

Nazwa e-tywności np. Formy e-learningu - dyskusja podczas 
wideokonferencji 

Cel(e) (więcej o celach przeczytasz tutaj) Celem e-tywności jest identyfikacja różnych form 
e-learningu w kontekście kształcenia 
zawodowego  
 
Poznanie narzędzi do wideokonferencji (np. 
Flashmeeting) 

Rezultat Rozumienie różnych form e-learningu 

Liczba uczestników Bodziec inicjujący e-tywność, np. (1) analiza 2 
przykładów kursów e-learningowych pod kątem 
projektowania i prowadzenia według zestawu 
zagadnień przygotowanych przez prowadzących, 
(2) wprowadzenie prowadzącego 
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Liczba uczestników podczas wideokonferencji maximum 10 
uczestników plus osoba prowadzącego 
 
W przypadku e-tywności asynchronicznych 
zwykle optymalna wielkość całej grupy to 12-20 
osób. 

Struktura (jakie działania składają się na e-
tywność) 

(1) powitanie uczestników, (2) określenie celów i 
zasad spotkania, (3) moderowana dyskusja, (4) 
podsumowanie 

Czas trwania (czas pomiędzy rozpoczęciem i 
zakończeniem e-tywności) 

w przypadku wideokonferencji tożsamy z czasem 
dla uczestnika. W przypadku wielu e-tywności 
czas trwania jest znacznie dłuższy. 

Czas dla prowadzącego (ilość godzin pracy 
prowadzącego) 

np. 2,5 godziny na przygotowanie i 2 godziny na 
poprowadzenie wideokonferencji 

Działania prowadzącego (konkretne czynności, 
które wykonuje prowadzący) 

(1) przygotowanie konspektu spotkania, (2) 
organizacja - ustalenie terminu, maile 
informacyjne, przygotowania techniczne, (3) 
prowadzenie konferencji (powitanie, 
moderowanie, wsparcie techniczne, 
podsumowanie) 

Czas dla uczestnika (ilość godzin pracy 
uczestnika) 

np. 2 godziny 

Działania uczestnika (szczegółowe działania 
podejmowane przez uczestników) 

(1) poznanie i przetestowanie narzędzia 
Flashmeeting, (2) analiza kursów 
przygotowanych przez prowadzących, (3) udział 
w wideokonferencji 

Narzędzia wykorzystane do realizacji e-tywności Flashmeeting 

Sposób i kryteria oceny np. Brak oceny wymiernej. Kształtująca 
informacja zwrotna, w postaci zbiorczego 
podsumowania. Uwzględnianie kwestie: 
techniczne (np. wskazanie ew. źródła problemów 
technicznych), merytoryczne (np. analiza 
typowych argumentów albo próba pogodzenia 
powstałych sprzeczności) i interpersonalne (np. 
motywacyjny potencjał metod komunikacji 
synchronicznej) 

Poniższa tabela zawiera najważniejsze elementy potrzebne do zaprojektowania e-tywności. Możesz 
użyć jej jako szablon podczas projektowania swojej e-tywności. W prawej kolumnie znajdziesz 
przykłady ilustrujące sposób opisania elementów e-tywności (na przykładzie wideokonferencji z 
Modułu 3).  
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Cele dydaktyczne 
 
Co to jest cel dydaktyczny? 
 
Cel to wyrażenie (zdanie) opisujące spodziewane efekty, które mogą zostać pokazane (zmierzone, 
zweryfikowane, ocenione) po zakończeniu pewnej wybranej jednostki (kursu, ćwiczenia, wykładu). Cel 
skierowany jest do konkretnego odbiorcy, określa jego konkretne zachowanie i sposób jego 
zaprezentowania. Cel dydaktyczny to niezbędny element każdego ćwiczenia, zadania, w tym także e-
tywności.  
 
Dlaczego jest niezbędny? 
 
Sprecyzowanie celów umożliwia uczącemu się zorientowanie się w oczekiwaniach, zaś autorowi 
wyznacza punkt odniesienia determinujący wybór treści, form/aktywności i sposobów oceny. Dlatego 
też precyzyjne określenie celu ułatwia pracę zarówno uczącemu się, jak i projektantowi czy 
prowadzącemu zajęcia. 
 
Cele ogólne a cele szczegółowe (operacyjne) 
 
Te pierwsze dotyczą kierunków, działań, lecz ich nie precyzują. Cele szczegółowe zaś odnoszą się 
bezpośrednio do zamierzonych efektów/ rezultatów i działań, określają także sposób realizacji i 
weryfikacji. 
 
Jak projektować cele dydaktyczne? 
 
Cel powinien być opisany jednoznacznie i precyzyjnie, odnosić się do działania lub zachowania oraz być 
możliwy do zmierzenia w kategoriach czasu, miejsca, ilości, częstotliwości, itp.  
 
Przyjmuje się, że cele powinny odpowiadać kategoriom S-M-A-R-T a więc być szczegółowe (ang. 
Specific), mierzalne (ang. Measurable), osiągalne (ang. Attainable), istotne (ang. Relevant) oraz 
określone w czasie ang. (Time-framed). “S” można także zinterpretować jako (ang.) student-centred a 
więc skupiające się na uczącym, nie zaś na treści czy osobie nauczyciela. 
 
Prawidłowo opisany cel: 
 
• zawiera określenia wiedzy lub umiejętności, które powinien uzyskać uczący się. Nie należy mylić 

tego z opisem wykonywania zadania lub z opisem treści/ materiału; 
• precyzuje warunki, w których powinien je uzyskać oraz poziom (standard) wykonania, jaki jest od 

niego oczekiwany; 
• wykorzystuje czasowniki opisujące zakładane zachowania (rys. poniżej) 
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Przykład 2: Różnice w formułowaniu celów   
 
 

Podstawowe procesy myślowe  Złożone proces myślowe 

Po zakończonej lekcji będziesz rozumiał/ła 

przepisy ruchu drogowego. 
Po zakończonej lekcji będziesz potrafiła/ła 

analizować zagrożenia ruchu drogowego.  

Celem kursu jest wprowadzenie do 

podstawowych pojęć w geodezji.    

Po ukończeniu  kursu będziesz w stanie 

zastosować podstawowe techniki geodezji przy 

pomiarach terenu. 

Celem kursu jest przedstawienie jak korzystać w 

komputera (opis zawartości). 

Po ukończeniu kursu będziesz w stanie korzystać 

z komputera z podłączonym myszki i drukarki, 

napisać i wydrukować tekst (umiejętności) 

Po zakończeniu lekcji będziesz potrafił/ła 

wymienić zasady komunikacji, które są 

niezbędne do zarządzania własną firmę (ogólne). 

Po ukończeniu kursu będziesz potrafił/ła 

stworzyć skuteczną strategię komunikacji, 

wybierając odpowiednią treść, media i 

strukturę organizacyjnej (szczególny nacisk na 
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umiejętności osoby uczącej się). 

 
 
6 kroków do celu (przykład) 
 
KROK 1: Zredaguj cel: Po zakończeniu warsztatów będziesz umieć pomalować drewnianą ławkę 
ogrodową. 
 
KROK 2: Zdefiniuj rezultat: Pomalowana ławka ogrodowa 
 
KROK 3-4: Wypisz te działania, które będą według ciebie prowadziły do realizacji tego celu: Zapoznanie 
się z materiałami/ pomalowanie ławki na jednolity kolor / dostosowanie farby do materiału / 
równomierne pokrycie farbą wszystkich powierzchni / sprawdzenie, czy do ławki nie są przyklejone 
elementy ochronne. 
 
KROK 5: Określ kryteria weryfikacji: dla każdego z działań określ jego charakter, jakość lub inną cechę, 
którą uznasz za istotną i akceptowalną. Organoleptycznie - wzrok, dotyk: ławka jest pomalowana na 
jednolity kolor (nie przebija kolor stary, nie ma zacieków, odpowiednio zostało przygotowane podłoże 
tak, by kolor równomiernie pokrył powierzchnię) / farba jest dostosowana do materiału (farba nie 
łuszczy się, jest trwale związana, nie odbarwia elementów stykających się z ławką)/ wszystkie 
powierzchnie są równomiernie pokryte farbą ( ocena pokrycia farbą poszczególnych elementów ławki 
100%)/ do ławki nie są przyklejone elementy dodatkowe (fragmenty włosia z pędzla, taśm 
zabezpieczających, liście itp).  
 
KROK 6: Dokonaj oceny: Sądzę, że będę mógł uznać za osiągnięcie celu gdy ławka będzie pomalowana 
 
Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 4.1 Zaprojektuj cel dla swojej e-tywności  
Twoim zadaniem w module 4 jest zaprojektowanie e-tywności. Najważniejszą częścią procesu 
projektowania jest określenie celu e-tywności. Zastanów się nad celem jaki chciałbyś/łabyś zrealizować 
oraz rezultatami jakie twoi uczniowie mają wypracować w efekcie realizacji e-tywności. Następnie 
dobierz działania jakie muszą podjąć uczniowie.  
 
Uwaga!Na razie myśl o celu dla aktywności indywidualnej, nie wymagającej współpracy uczestników 
twoich zajęć. Praca grupowa jest większym wyzwaniem i poświęcimy jej osobny moduł. 
 

• Przeczytaj tekst wprowadzający o celach dydaktycznych i postępując z zawartymi w nim 
regułami zaprojektuj cel szczegółowy. Będziesz potrzebować do tego zastanowienia się nad 
celem nadrzędnym, z którym cel szczegółowy jest ściśle powiązany. 

• Posłuż się metodą “6 kroków” tak, by zachować logiczną ciągłość pomiędzy zakładanym celem 
nadrzędnym, celem szczegółowym, działaniami i rezultatami (efektami). Wykorzystaj właściwe 
czasowniki.  

• Nie zapomnij o kryteriach SMART. 
• Nie zapomnij, że projektujesz cel dla e-tywności realizowanej w kontekście edukacji 

zawodowej. Upewnij się, że cel e-tywności zakłada zdobycie praktycznej wiedzy (tak gdzie to 
potrzebne). 

• Wpisz swój cel w tabelkę nie zapominając o planowanych treściach, ćwiczeniach i sposobach 
oceny, które też powinny być dopasowane do celu e-tywności. 
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Możesz użyć poniższej tabelki do opisania celu oraz przypisania działań, rezultatów i elementów 
ewaluacji: 
 

Podmiot Działania  
(czasowniki) 

Kryteria (np. poziom 
wykonania) i rezultaty 

Kontekst i dodatkowe 
okoliczności 
(ewaluacja) 

Uczeń będzie potrafił 
 

 
narysować  projekty konstrukcyjne 

biurka 

posługując się 
profesjonalnym 
programem do 
modelowania 

Uczeń będzie potrafił zastosować 3 procedury 
resuscytacji 

bez użycia sprzętu 
medycznego 

Uczeń będzie potrafił zaprojektować oryginalny przepis na 
zupę 

osiągając wymaganą 
równowagę smaków. 

… … … … 
 
 
Opublikuj zaprojektowany, odpowiednio opisany cel na Forum Modułu 4. 
 
 
Ćwiczenie  4.2 Oceń cele innego uczestnika 
W tym zadaniu będziesz pracować w parze, do której zostałeś/łaś przydzielony przez prowadzącego. 
Lista par znajduje się poniżej w treści zadania. 
 
Zapoznaj się z celami opublikowanymi na forum przez osobę z twojej pary. Oceń je w kategoriach 
SMART oraz zgodności z zasadami projektowania celów (6. kroków). Zadbaj, by Twoja wypowiedź była 
kompletna, zawierała uzasadnienie i komentarz a nie jedynie stwierdzenie “zgodne/ niezgodne ze 
SMART”. 
 
Swoją ocenę opublikuj na Forum kursu. Nie bój się krytycznej analizy - pamiętaj, że twoja ocena ma 
dotyczyć przedmiotu ćwiczenia, nie zaś osoby. 
 
W przypadku braku aktywności osoby z twojej pary, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu 
(wiadomość na platformie, wiadomość e-mail). Jeśli mimo tego osoba z pary nie opublikuje projektu 
swoich celów, wybierz do oceny inną osobę lub parę.  
 
 
Ćwiczenie 4.3. Zaprojektuj indywidualną e-tywność i opublikuj na forum  
Twoim zadaniem jest zaprojektowanie indywudualnej e-tywności. W ćwiczeniu 4.1 i 4.2 
zaprojektowałeś/łaś już cel, rezultaty i działania uczniów.  Teraz czas na zaplanowanie pozostałych 
elementów e-tywności.  
 
Pamiętaj, że projektujesz e-tywność w kontekście zawodowym. Zastanów się czy podczas 
projektowania musisz wziąć pod uwagę specyficzne okoliczności w zależności od przedmiotu/obszaru 
zawodowego jakiego uczysz/ w jakim działasz. 
 
1. Przeczytaj komentarze uczestników kursu do zaprojektowanego przez ciebie celu. Weź je pod 

uwagę podczas pracy nad e-tywnością, jeśli uznasz, że są pomocne.  
2. Pamiętaj o 5 najważniejszych elementach e-tywności. 
3. Wypełnij poniższą tabelkę e-tywności, która pomoże ci uwzględnić wszystkie istotne elementy w 

projekcie. 
4. Na bazie tabelki napisz instrukcję dla uczestników twojego kursu/ zajęć (przykładem instrukcji jest 

tekst który właśnie czytasz). Opublikuj tabelkę i instrukcję e-tywności na Forum Modułu 4. 
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Ćwiczenie  4.4. Oceń e-tywność innego uczestnika  
W tym zadaniu będziesz pracować w tej samej parze, do której zostałeś/łaś przydzielony przez 
prowadzącego w zadaniu 4.2. 
 
Przeanalizuj e-tywność zaprojektowanie przez osobę z Twojej pary i napisz komentarz. Zadbaj, by 
Twoja wypowiedź była kompletna, zawierała uzasadnienie. Wykorzystaj tabelkę e-tywności jako 
podstawę do analizy i oceny. Zwróć uwagę czy zawodowy kontekst e-tywności został uwzględniony 
oraz czy e-tywnosci pozwalają na zdobycie kompetencji. 
 
Opublikuj swoją analizę na Forum Modułu 4. Nie bój się krytycznej analizy - pamiętaj, że Twoja ocena 
ma dotyczyć przedmiotu ćwiczenia, nie zaś osoby. 
 
W przypadku braku aktywności osoby z twojej pary, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu 
(wiadomość na platformie, wiadomość e-mail). Jeśli mimo tego osoba z pary nie opublikuje projektu 
swojej e-tywności, wybierz do oceny inną osobę lub parę. 
 
 
Ćwiczenie 4.5. Napisz krótką refleksję 
Zastanów się nad swoim doświadczeniem zdobytym w Module 4. i zapisz swoją refleksję w max. 200 
słowach. Opublikuj ją na swoim blogu. 
 
Które z doświadczeń wybierzesz? 
np. projektowanie celów dydaktycznych, analiza celów dydaktycznych, projektowanie e-tywności, 
zapewnienie, że cele i e-tywności są właściwe dla kontekstu zawodowego, analiza e-tywności. 
 
Dlaczego to właśnie doświadczenie jest dla ciebie istotne? 
np. czy projektowanie e-tywności zmieni sposób w jaki uczysz swojego przedmiotu? jakie nowe 
możliwości widzisz w wykorzystaniu e-tywności w mojej klasie? czy możesz wykorzystać e-tywności do 
nauki kompetencji?  
 
Co zamierzasz teraz zrobić? 
np. czy możesz wykorzystać e-tywność, którą zaprojektowałeś/łaś w przedmiocie zawodowym jakiego 
uczysz/ w obszarze zawodowym w jakim działasz? w jaki sposób możesz zaprojektować więcej e-
tywności dla swojego kursu/zajęć? 
 
Czas: 15 min. 
 
 
Ćwiczenie  4.6 Stwórz i opublikuj dowody w tabeli kompetencji 
Zapisz dowody kompetencji zdobytych w Module 4. i opublikuj przynajmniej 3 z nich w tabeli 
kompetencji. 
 
Możesz wybrać m.in.: 

• zaprojektowany cel, 
• zaprojektowaną e-tywność (kontekst zawodowy), 
• zrzut ekranu z komentarzem innego uczestnika do zaprojektowanej przez ciebie e-tywności, 
• zrzut ekranu z komentarzem jaki udzieliłeś/łaś innemu uczestnikowi do zaprojektowanej przez 

niego/nią e-tywności, 
• linki, notatki czy inne materiały, które chcesz zapisać w zawiązku z modułem. 

 
Pamiętaj, że każdy dowód kompetencji musi odpowiadać przynajmniej jednej kompetencji 
zdefiniowanej dla kursu. Listę wszystkich kompetencji znajdziesz w zadaniu zaliczeniowym kursu. 
 
Czas: 15 min.   
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Moduł 5. Motywacja 

 
 

 
Czego nauczę się w Module 5 
Celem modułu jest wyjaśnienie/zrozumienie złożonych mechanizmów, które motywują i demotywują 
uczestników e-learningowych kursów, ze szczególnym uwzględnieniem kursów zawodowych. 
 
Po zakończeniu Modułu będziesz potrafić: 
 

• wskazać czynniki wpływające na wzrost i spadek motywacji uczestników kursu e-
learningowego, 

• zastosować wybrane metody mobilizowania uczących się do większej aktywności. 
 
Spodziewamy się po Tobie, że: 
 

• wypełnisz wspólnie z innymi tabelkę demotywatorów w Dokumentach Google, 
• opublikujesz minimum 5 postów na forum, 
• napiszesz krótką refleksję, 
• opublikujesz dowody z Modułu 5 w tabeli kompetencji. 

  

 
Wprowadzenie - motywacja a e-learning 
Największą trudnością podczas nauki w kursie e-learningowym nie jest sama nauka, ale motywacja do 
niej. 
 
E-learning jest ze swej natury formą kształcenia, w której uczący się ma większą swobodę wyboru 
kiedy i czego dokładnie się uczyć. Prowadzący w znacznie mniejszym stopniu, w porównaniu z kursami 
stacjonarnymi, może narzucać czas pracy czy też szczegółowo monitorować jej przebieg. Oznacza to, że 
ze wspomnianą wolnością uczącego się związana jest też szczególna odpowiedzialność – za organizację 
własnego procesu kształcenia. 
 
Nie dla każdego jest to łatwa sprawa 
 
Motywacja działa często jak niewidzialna siła, która nieustannie zachęca studenta do wytężonej pracy, 
nawet wtedy gdy temat staje się monotonny czy nudny. Już na samym początku kursu różni 
uczestniczy są motywowani do nauki przez różne czynniki, tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Co 
więcej, ich motywacja będzie się zmieniała w trakcie kursu. Z jednej strony może ona zależeć od 
działań prowadzących/moderujących kurs, z drugiej może wynikać z osobistych preferencji i decyzji 
samych uczestników. Spadek motywacji może utrudnić, jeśli nie uniemożliwić, ukończenie 
jakiegokolwiek szkolenia czy kursu. Naszym zadaniem jako prowadzących jest nieustanne dbanie, by 
motywacja kursantów utrzymywała się na wysokim poziomie. Jest to niewątpliwie jedno z 
najważniejszych zadań moderatora. 
 
Czynniki demotywujące 
 
Doświadczenie wskazuje, że aktywność na kursie e-learningowym często da się zwizualizować za 
pomocą wykresu w kształcie litery U. Na początku uczestnicy pracują dużo, czemu niewątpliwie sprzyja 
także ciekawość nowego. Z czasem systematyczność i nakład pracy spadają, by znacząco wzrosnąć pod 
koniec kursu, gdy zbliża się termin oddawania zaliczeń. Jakie czynniki mogą za to odpowiadać? Marta, 
nauczycielka przedmiotów zawodowych z Chorwacji, powiedziała: „Strach przed nowymi 
technologiami (strach przed nieznanym), brak umiejętności technicznych, zbyt duże nagromadzenie 
nowych informacji, niejasne lub zbyt wysokie wymagania dydaktyczne, niejasny cel nauki, zbyt małe 
zaangażowanie prowadzącego (brak zachęcania, wsparcia, zbyt opieszała komunikacja online, 
spóźnione oceny zadań) i brak regularnych, praktycznych zadań to właśnie główne czynniki 
demotywujące, zniechęcające do nauki na kursach zawodowych kursach”. Jej radą jest: tak mało teorii, 
jak się da i więcej treści odnoszących się do przedmiotów zawodowych. 
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W tym module wspólnie z innymi uczestnikami, zastanowisz się nad różnymi demotywatorami. Weź 
pod uwagę następujące kategorie: 
 

• Technika, 
• Samoocena, 
• Organizacja kursu, 
• Narzędzia, 
• Czynniki interpersonalne/komunikacja, 
• Samoorganizacja, 
• Cele i oczekiwania, 
• Priorytety, 
• Informacje zwrotne (feedbacki). 

 
 
Jak motywować 
 
W pierwszej części wprowadzenia przedstawiliśmy niektóre z czynników, które mogą wpłynąć na 
obniżenie motywacji uczestników kursu e-learningowego. Teraz przejdziemy do tych, które sprzyjają 
jego systematyczności i aktywności. Proszę zwrócić uwagę, że nie wszystkie odnoszą się do pracy na 
samym kursie. Wielu problemów da się uniknąć już na etapie projektowania kursu.  
 
Przede wszystkim prowadzący nie może zakładać, że uczestnicy kursu przejdą przez niego z motywacją, 
jaką mieli, przystępując do nauki. Musi się starać o jej podtrzymanie i rozwinięcie. Na bardziej 
szczegółowym poziomie prowadzący powinien: 
 
Starać się zrozumieć różnice w motywacji. Uczestnicy są na kursie z różnych powodów i mają różną 
motywację do tego, by się uczyć. Nie wszystkie sposoby motywowania ich są więc uniwersalne. Jednej 
osobie może wystarczyć, że jej wysiłki są doceniane, inna pracuje dla certyfikatu. 
 
Odpowiednio organizować środowisko pracy. Jeśli uczestnik będzie poświęcał więcej uwagi na 
opanowanie narzędzi i zrozumienie stawianych mu wymagań niż na właściwą naukę, to osiągnięcie 
podstawowych celów kursu będzie od niego wymagało wielkiego samozaparcia. Szczególną uwagę 
trzeba zwrócić na dobór narzędzi. Warto urozmaicać kurs, ale wykorzystanie zbyt wielu aplikacji i ich 
funkcjonalności może sprawić, że niektórzy poczują się zagubieni i zdemotywowani. 
 
Pomagać w trudnościach. Mimo starań prowadzącego można spodziewać się niespodziewanych 
trudności. Kiedy one wystąpią, trzeba je szybko i efektywnie rozwiązywać. 
 
Stawiać realistyczne wyzwania. Cele stawiane uczestnikom powinny stanowić dla nich wyzwanie, a z 
drugiej strony muszą być dla nich osiągalne. Odpowiednia trudność kursu stanowi czynnik 
motywujący. 
 
Dawać swobodę. Uczestnicy kursu często przystępują do niego z różnym poziomem wiedzy. Mają też 
odmienne szczegółowe cele. Niemożliwe jest więc, by kurs w takim samym stopniu odpowiadał 
każdemu. Można jednak zadowolić wszystkich uczestników, jeśli damy im więcej swobody. Można to 
osiągnąć przez projektowanie ćwiczeń, które pozwalają na odpowiedzi twórcze czy pozwalające 
uczestnikowi kursu odnieść się do jego własnych potrzeb czy praktyki zawodowej. 
 
Udzielać na bieżąco informacji zwrotnej. Prowadzący powinien być na kursie obecny. Dyskusje, 
ćwiczenia, pytania powinny być na bieżąco komentowane. Prowadzący musi współuczestniczyć w 
kursie. 
 
Chwalić. Marchewka jest znacznie lepszą techniką motywacyjną niż kij. Uczestników, którzy zrobią coś 
dobrze, należy nagrodzić, co z kolei zazwyczaj skutkuje większą mobilizacją do pracy. 
 
Mobilizować nieaktywnych. Są osoby, których aktywność na kursie jest niska lub spada z czasem. Nie 
należy ich pozostawić samym sobie. Warto się dowiedzieć, skąd wynika ich nieobecność i co można 
zrobić, by wrócili do systematycznej pracy. 
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Dbać o atmosferę. Zespół może być efektywny, jeśli jego członków łączą tylko relacje zawodowe. Tym 
niemniej warto zadbać o to, by uczestnicy się polubili, a przede wszystkim, by nie było żadnych 
przedłużających się konfliktów. Pozytywna atmosfera sprzyja skutecznej nauce w grupie. 
 
 

Ćwiczenia  
 
 
Ćwiczenie 5.1 Stwórz listę czynników demotywujących  
Na początku tego modułu otrzymasz wykres pokazujący najbardziej podstawowe informacje o Twojej 
aktywności w kursie. Widać na nim liczbę obejrzanych zasobów z podziałem na dni. Zdajemy sobie 
sprawę z niedoskonałości wnioskowania na podstawie tak oszczędnych danych, tym niemniej wykres 
zapewne nie jest płaski i występują dni czy nawet dłuższe okresy, gdzie logowań na platformę było 
mało lub wcale. Oznacza to, że praca nie była w pełni systematyczna. 
 
W ramach tego ćwiczenia chcemy, abyś się zastanowił/a dlaczego i co można było zrobić, by poradzić 
sobie z niższą motywacją. 
 
Twoim zadaniem jest odwołanie się do tekstów wprowadzających oraz własnego doświadczenia na 
tym kursie i stworzenie listy demotywatorów, które utrudniają naukę w środowisku online. Następnie 
opisz działania, które można podjąć, by poradzić sobie z każdym z czynników demobilizujących. We 
Wprowadzeniu znajdziesz podpowiedzi, które pomogą Ci w wykonaniu ćwiczenia, ale oczekujemy, że 
Wasze propozycje będą na wyższym poziomie szczegółowości. 
 
To zadanie będziesz wykonywać wspólnie z innymi uczestnikami kursu. Chodzi o uzupełnienie tabeli, 
którą znajdziesz na Dokumentach Google (https://docs.google.com/?hl=pl).    
 
Twoim zadaniem jest podanie jednego demotywatora i zaproponowania wsparcia w dwu innych. 
Prosimy, byś swoje wpisy oznaczał/a inicjałami. 
 
Zachęcamy do rozwijania propozycji innych osób czy podawania alternatywnych propozycji. Jeśli ktoś 
zaproponuje wsparcie w danej kwestii, nie oznacza to, że temat zarezerwował i zakończył nad nim 
pracę. 
 
Rolą osoby, która wpisała dany demotywator, jest też wyedytowanie i „wygładzenie" wpisów innych 
uczestników na dany temat, tak aby wersja ostateczna była przejrzysta. 
 
Ćwiczenie to jest też okazją do poznania nowego narzędzia – służących do pracy grupowej/zbiorowej 
Dokumentów Google. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że to pakiet aplikacji biurowych, 
które umożliwiają jednoczesną pracę większej liczby osób nad tym samym dokumentem.  
 
Uwaga! Stworzony przez nas dokument możesz edytować bez logowania się do serwisu Google. 
Możesz korzystać z Dokumentów i Arkuszy Google także podczas swojej pracy dydaktycznej, by 
opracowywać dane zagadnienie we współpracy z innymi (np. ze swoimi uczniami, z innymi 
nauczycielami). W Module 6 będziesz miał okazję zapoznać się jeszcze lepiej z tym narzędziem. 
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Ćwiczenie 5.2 Zmotywuj uczestników kursu 
 
Poniżej znajdziesz listę osób, które uczestniczą w Twoim hipotetycznym kursie. Czasem ich motywacja, 
z różnych powodów, nie jest na optymalnym poziomie. Twoim zadaniem jest skomponowanie 
krótkich motywujących wiadomości do pięciu wybranych z tej listy uczestników. W niektórych 
przypadkach będzie więcej powodów do pochwał, w innych do nagany, zawsze jednak chodzi o to, by 
uczestnik po jej przeczytaniu poczuł się bardziej zmotywowany do pracy. 
 
Udaj się na forum Modułu 5 i napisz swoją wiadomość. Dyskusje oznaczone są imionami każdego z 
bohaterów. Po opublikowaniu swojej wypowiedzi będziesz mógł zobaczyć propozycje innych 
uczestników naszego kursu, jeśli już się pojawiły. 
 
Eliza napisała do Ciebie ostatnio maila. Mówi, że tematyka kursu bardzo ją ciekawi, ale nie podobają 
jej się szczegóły. W szczególności uważa, że kurs jest zdecydowanie przeładowany teorią. Jej zdaniem 
mogłoby jej wcale nie być. Ona zapisała się na kurs, by rozwinąć umiejętności praktyczne. Podkreśliła 
także kilka razy, że praktyczna nauka przedmiotów zawodowych jest kluczowa, dlatego ona także 
chciałaby się uczyć poprzez praktykę. Poza tym uznaje, że niektóre elementy kursu w zbyt małym 
stopniu, jak na jej preferencje, związane są z jego celami ogólnymi. Nie przebudujesz kursu w trakcie 
jego trwania, ale może przekonasz Elizę, że jednak może coś z niego wynieść? 
Ada już w jednym z pierwszych wpisów na forum dała do zrozumienia, że nie czuje się pewnie, 
korzystając z komputera. Ma ponad 50 lat i przez większość życia obywała się bez niego. Teraz zaczęła 
na nim pracować, bo takie są wymagania współczesności, ale to dla niej problem. Potrafi się 
posługiwać programem pocztowym oraz przeglądarką w zakresie podstawowych funkcji, ale niewiele 
więcej. To jej pierwszy kurs e-learningowy i ma spore obawy, czy sobie poradzi. Przekonaj Adę, że 
technika nie będzie przeszkodą dla ukończenia przez nią kursu. 
Bolek od razu poczuł się na kursie bardzo pewnie. Przez pierwsze 2-3 tygodnie był aktywny, a jego 
wypowiedzi wiele wnosiły. Potem zaczął logować się rzadziej, a nawet gdy to robi, uczestniczy w kursie 
mało aktywnie. Dowiedz się, jaka jest przyczyna spadku aktywności i spróbuj zaktywizować Bolka. 
Celina pracuje systematycznie, ale rezultaty jej pracy nie satysfakcjonują cię. Masz wrażenie, że idzie 
po linii najmniejszego oporu. Oddawane zadania są oszczędne, a proponowane w nich rozwiązania 
mało twórcze i ogólnikowe. W dyskusjach na forum udziela zazwyczaj standardowych wypowiedzi, 
czasem niewykraczających poza udzielenia wsparcia piszącym wcześniej. Zmobilizuj Celinę do lepszej 
pracy bez lekceważenia dotychczasowej. 
Dawid od początku nie był zbyt aktywny na kursie. Był wprawdzie obecny, ale jego działania nie 
wniosły wiele w porównaniu z większością innych uczestników. Ostatnio w dyskusji na forum jego 
wypowiedź była wprawdzie ciekawa, ale zupełnie nie na temat. Kiedy zwróciłaś/eś na to uwagę, 
odpowiedział, że dla niego wymagania tego zadania, a także całego kursu, nie są jasne. Ma poczucie, 
że porusza się po omacku. Nie wie, co właściwie ma robić. Spróbuj wyjaśnić wątpliwości Dawida. 
Frankowi motywacji nie brakuje. Nawet się zastanawiasz, czy nie ma jej za dużo. Zadania oddaje przed 
czasem, zadaje liczne dodatkowe pytania, chce się dowiedzieć jak najwięcej. To nie problem, ale 
podobne wzorce aktywności przejawia też na forum. Jest pierwszym, który wypowiada się w każdym 
wątku, zamieszcza liczne i długie wpisy, komentuje większość wypowiedzi innych. Masz wrażenie, że 
demotywuje to pozostałych członków grupy. Nie wiesz, czy czują się onieśmieleni, czy zdenerwowani, 
czy uznają, że Franek wszystko załatwi, ale fakty są takie, że aktywność dyskusyjna innych osób spada. 
Spróbuj „uspokoić” nieco Franka, jednak nie urażając go ani nie sprawiając, że całkowicie zniknie z 
forum. 
Grażyna jest jedną z najlepszych uczestniczek kursu. Jest aktywna i kompetentna. Ostatnio jednak 
mniej się udziela. Zapytana napisała, że już uczestniczyła w podobnych szkoleniach i wiele materiału 
zna albo uznaje za łatwy. Spróbuj znaleźć rozwiązanie, które sprawi, że Grażyna przestanie się na 
kursie nudzić. 
Ewa pracuje na pełny etat i została zobowiązana, by wziąć udział w tym dodatkowym szkoleniu. Jest 
bardzo aktywna, okazuje prawdziwe zainteresowanie, jej wypowiedzi są inspirujące dla innych. 
Zauważyłeś jednak, że od pewnego czasu jej energia osłabła, a obecność na kursie jest coraz mniej 
zauważalna i znacząca. W rozmowach z tobą i innymi  uczestnikami kursu stwierdza, że bardzo trudno 
jest jej pogodzić pracę zawodową z nauką na kursie. Spróbuj dowiedzieć się, jaki problem ma Ewa. 
Zastanów się, jak mógłbyś pomóc jej w lepszej organizacji czasu lub zmniejszyć jej nakład pracy. 
Przedstaw jej swoje propozycje. 
Henryk nie wyróżniał się szczególnie w trakcie pracy na kursie. Jego wypowiedzi i zadania spełniały 
postawione przez ciebie warunki zaliczenia, ale nigdy nie były najlepsze. To zmieniło się w trakcie 
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ostatniej dyskusji na forum. Post Henryka był wyjątkowo wnikliwy, celny i twórczy. Wiele można się 
było z niego nauczyć. Chcesz, by takie wypowiedzi Henryka były normą, a nie wyjątkiem. Wykorzystaj 
ostatnią, by zmobilizować go do kolejnych. 
Ida solidnie pracuje na kursie. Wyjątkiem są jednak aktywności wymagające współpracy z innymi 
uczestnikami. W dyskusjach i pracy grupowej wkład Idy jest niewielki. Chcesz się dowiedzieć, czemu 
Ida nie współpracuje z innymi i sprawić, by zaczęła to robić. 
Jacek nie zapisał się na Twój kurs z własnej woli. Wysłał go przełożony. Masz wrażenie, że Jackowi nie 
podoba się ta decyzja. Daje do zrozumienia – niekiedy bardzo wyraźnie – że kurs mu się nie podoba i 
nie odpowiada jego potrzebom. Obawiasz się, że jego podejście może zdemotywować również innych 
uczestników. Spróbuj przekonać Jacka do konstruktywnej pracy na kursie. 
 
Ćwiczenie 5.3 Napisz krótką refleksję 
Zastanów się nad swoim doświadczeniem zdobytym w Module 5 i zapisz swoją refleksję w max. 200 
słowach. Opublikuj ją na swoim blogu. 
 
Które z doświadczeń wybierzesz? 
np. wskazanie na czynniki demotywujące, opisanie działań, które można podjąć, aby sobie z nimi 
poradzić, pisanie wiadomości motywujących kursantów. 
 
Dlaczego to właśnie doświadczenie jest dla ciebie istotne? 
Czy starasz się znaleźć czynniki demotywujące twoich uczniów i wyeliminować je? Czy są jakieś 
demotywatory szczególnie związane z przedmiotem zawodowym, którego uczysz? 
 
Co zamierzasz teraz zrobić? 
Jak teraz patrzysz na zagadnienie motywacji i motywowania? Jak ważne jest utrzymanie wysokiej 
motywacji podczas nauczania w klasie? Jak istotne jest w nauczaniu przedmiotów zawodowych? A jak 
jest w kursach e-learningowych? 
 
Czas: 15 min. 
 
Ćwiczenie 5.4  Stwórz i opublikuj dowody w tabeli kompetencji  
Zapisz dowody kompetencji zdobytych w Module 5 i opublikuj przynajmniej 3 z nich w tabeli 
kompetencji. 
 
Możesz wybrać m.in.: 
 

• link do tabeli z czynnikami demotywującymi i sposobami ich wyeliminowania  
• wiadomości motywujące (dodaj zrzuty z forum), 
• refleksję, 
• linki, notatki czy inne materiały, które chcesz zapisać w zawiązku z modułem. 

 
Pamiętaj, że każdy dowód kompetencji musi odpowiadać przynajmniej jednej kompetencji 
zdefiniowanej dla kursu. Listę wszystkich kompetencji znajdziesz w zadaniu zaliczeniowym kursu. 
 
Czas: 15 min. 
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Moduł 6. Praca grupowa 

 
 

Czego nauczę się w Module 6 
Celem modułu jest nabycie umiejętności zaprojektowania e-tywności bazującej na pracy grupowej. 
 
Po zakończeniu Modułu będziesz potrafić: 
 

• pracować nad rozwijaniem umiejętności potrzebnych do współpracy podczas wykonywania 
pracy grupowej, 

• wskazać umiejętności ułatwiające pracę grupową, 
• zaprojektować e-tywność opartą na pracy grupowej, 
• opisać charakter pracy grupowej. 

 
Spodziewamy się po Tobie, że: 
 

• przeczytasz materiały dotyczące modułu, 
• będziesz pracować w grupie, 
• będziesz uczestniczył w dyskusji podczas wideokonferencji, 
• opracujesz instrukcję dla projektanta-prowadzącego dotyczącą pracy grupowej online, 
• zapoznasz się z innymi e-tywnościami.  

 
 
Wprowadzenie  
Współpraca jest ważnym elementem nauki. Podnosi motywację studentów i prowokuje do 
krytycznego, twórczego myślenia, ponieważ obliguje uczniów do znalezienia wspólnego rozwiązania 
danego problemu czy zadania; wymaga jednocześnie pracy samodzielnej, jak i współdziałania; zmusza 
do wyrażania opinii i krytycznego spojrzenia na wypracowane rozwiązanie; do scalania różnych opinii i 
formułowania wniosków ogólnych. 
 
Prawie zawsze, gdy zbierze się grupa osób, dochodzi do wymiany poglądów, rodzą się nowe pomysły i 
kształtują nowe umiejętności. Uważa się, że praca grupowa sprzyja uczeniu się (np. rozwiązywanie 
problemów, lepsze zapamiętywanie i utrzymywanie się wiedzy, większa produktywność, tworzenie 
skomplikowanych pojęć i wnioskowania, przekazywanie wiedzy, wspólne definiowanie znaczeń, 
słuchanie i analiza argumentów, wyrażanie swoich opinii, wyjaśnianie własnego punktu widzenia i 
negocjowanie znaczeń), ale i kształtowaniu emocji (polepszenie relacji interpersonalnych, silniejsze 
wsparcie grupowe dla jednostek, przypisywanie sukcesu i porażki zadaniom, większa ciekawość, 
zwiększona motywacja, większe zaangażowanie w uczenie się). Nie bez znaczenia są także 
umiejętności “operacyjne” - podział ról w grupie, wyznaczanie terminów i ich pilnowanie, 
egzekwowanie wykonania zadań itp. Typowe ćwiczenia grupowe to np. stworzenie planu finansowego, 
opracowanie rekomendacji czy raportu, ustalenie zasad itp. 
 
Ponieważ w praktyce umiejętności związane z pracą w grupie są coraz istotniejsze (choćby z 
perspektywy kariery zawodowej), metody bazujące na współpracy (także online) pozwolą na 
rozwijanie kluczowych “grupowych” umiejętności, związanych również z pogłębionym uczeniem się. 
Skoro Internet to Sieć społeczna warto wykorzystać jego możliwości do wspierania rozwoju 
dodatkowych kompetencji. 
 
Sukces ćwiczeń opartych na pracy grupowej leży w wyposażeniu członków grupy w wiedzę na temat 
procesu tworzenia i działania mechanizmów grupowych oraz na starannym zaprojektowaniu 
środowiska uczenia się w obszarze aktywności, materiałów i technologii.  
 
 
 
Projektując ćwiczenia grupowe, warto wziąć pod uwagę dynamikę grupy: 
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Etap 1 - tworzenie się grupy: Członkowie grupy są pozytywnie nastawieni do nowej formy pracy, co 
nie wyklucza, że mogą pojawić się także obawy przed “nowym”. Pojawia się wiele pytań dotyczących 
sposobu pracy, zadania, oczekiwań, oceny, etc. Najwięcej energii grupa poświęca na wypracowanie 
zasad współdziałania, pojawia się kontrakt (o tym poniżej). Nie ma co liczyć na skupienie się na stronie 
merytorycznej zadania (ćwiczenia). 
 
Etap 2 - burzy i naporu: na tym etapie rozpoczyna się praca w kierunku osiągnięcia wyznaczonych 
celów i ich ewentualna weryfikacja (np. zbyt lub niedostatecznie ambitne cele). Pojawia się więc ryzyko 
frustracji i konfliktów oraz potrzeba przeformułowania i krytycznego podejścia do wstępnych założeń, 
co jednak prowadzi do wytworzenia się i/lub weryfikacji zasad i norm. 
 
Etap 3 - stabilizacja: praca w grupie nabiera realnych kształtów, członkowie grupy są zaangażowani, 
wymieniają opinie i dyskutują, czują, że zbliżają się do osiągnięcia założonych celów. Na tym etapie 
grupa opanowała mechanizmy współpracy, dzięki czemu produktywność jest znacznie wyższa. 
 
Etap 4 - dalszy postęp: dominuje poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy. Członkowie grupy są 
świadomi mocnych i słabych stron ich pracy, ale jednocześnie czują, że osiągnięte efekty to coś więcej 
niż suma indywidualnej pracy. Role w grupie są bardziej płynne, a różnice charakteryzujące 
poszczególnych członków grupy są postrzegane jako czynnik wzmacniający produktywność. 
 
Etap 5 - kończenia i prezentacji efektów, na którym członkowie grupy dokonują końcowej oceny 
swoich osiągnięć. Towarzyszyć temu może poczucie satysfakcji lub straty, stąd poziom motywacji i 
zaangażowania w prace końcowe może być zróżnicowany. Na tym etapie członkowie grupy powinny 
być świadomi “lekcji, jakiej się nauczyli”. 
 
Projektowanie ćwiczenia, a nade wszystko zaplanowanie sensownych reakcji moderatora na każdym z 
etapów pozwoli na sprawne zrealizowanie zamierzonego celu dydaktycznego. Jednym ze sposobów 
organizacji pracy grupowej jest stworzenie kontraktu grupowego (reguły pracy w grupie wypracowane 
przez jej członków). Podczas projektowania e-tywności zwracaliśmy mocno uwagę na element 
interakcji uczestników, co ma na celu budowanie poczucia uczestnictwa w grupie. Zawsze zadaniem 
moderatora jest stworzenie przyjaznego środowiska pracy, czasem zatem będzie musiał on 
zaplanować terminy lub rozdzielić role, jeśli grupa sobie z tym nie radzi. 
 
E-tywności grupowe mogą zatem obejmować: 

• studia przypadków, analizę sytuacji, zaprojektowanie produktu; 
• identyfikację ról w grupie; 
• przeprowadzenie wspólnych badan, ewaluacji; 
• wspólne podjęcie decyzji, wypracowanie rozwiązania; 
• stworzenie listy zadań, czynności, procedur; 
• wspólne przygotowanie prezentacji rezultatów. 

 
 
Narzędzia online  
 
1. Lista narzędzi e-learningowych - Wprowadzenie 
 
W Internecie istnieje wiele narzędzi, które wspierają współpracę i pracę grupową. Z technicznego 
punktu widzenia, niektóre z tych narzędzi są dedykowane głównie do tego celu (np. BSCW, Project 
Pier). Najczęściej narzędzia te umożliwiają dziele się folderami plików, wspólne redagowanie 
dokumentów (przy jednoczesnym zapisywaniu poprzednich wersji) i komunikowanie się z innymi 
członkami grupy. Te narzędzia umożliwiają organizację pracy grupowej i efektywną współpracę.  
 
Z drugiej strony, głównym celem narzędzi Sieci 2.0 jest wspieranie współpracy między użytkownikami. 
Jest to możliwe dzięki komentarzom, tagowaniu, dzieleniu się dokumentami, etc. Zatem nawet 
narzędzia zaprojektowane do innych celów (tworzenia dokumentów, mapy myśli, publikacji wideo) 
dzięki społecznościowym funkcjom, mogą być wykorzystywane jako narzędzia wspierające wspólne 
uczenie się i pracę grupową.  
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Niektóre narzędzia do wideokonferencji, blogi czy sieci społecznościowe, umożliwiają komunikację 
online oraz wymianę opinii, komentarzy i pomysłów pomiędzy użytkownikami.  
 
2. Narzędzia wspierające współpracę 
 
Lista narzędzi dedykowanych do wspierania pracy grupowej (ich funkcjonalności zostały 
zaprojektowane specjalnie w tym celu): 
 
BSCW (https://public.bscw.de/pub/) to platforma do współpracy, gdzie można przechowywać, dzielić 
się oraz zarządzać plikami (dokumentami, zdjęciami, etc.). Dostęp dla przyjaciół i współpracowników 
chroniony hasłem; tworzenie dowolnej liczby zespołów, zapraszanie nowych członków przez e-mail, 
zarządzanie terminami, kontaktami, zadaniami i notatkami, tworzenie raportów, wersjonowanie; 
automatyczne wysyłanie przypomnienia o wydarzeniach.   
TWIDDLA (http://www.twiddla.com/)  bezpłatna wirtualna tablica. 
Padlet (http://padlet.com/) - wirtualna ściana do współpracy online. 
Google groups (https://groups.google.com/forum/#!overview) - grupy dyskusyjne. 
 
3. Wspólne tworzenie dokumentów 
 
Google Drive (http://www.google.com/intl/es/drive/index.html) to usługa oferowana przez Google 
polegająca na przechowywaniu i dzieleniu się dokumentami na wirtualnym dysku. Możliwość 
natychmiastowej synchronizacji zmian i pracy wielu osób jednocześnie. Rodzaje dokumentów: 
tekstowy, arkusz kalkulacyjny, prezentacja, formularz.   
Wikis wspólne miejsce do pracy, przypominające wyglądem stronę dokumentu tekstowego, którą 
każdy może edytować i każdy ma dostęp przez przeglądarkę. Przykładem wiki jest Wikipedia. Inne 
przykłady narzędzi wiki to Pbworks (http://www.pbworks.com/), Mediawiki 
(http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki). 
 
4. Grupowe mapy myśli 
 
Grupowe mapy myśli są ciekawym sposobem na wymianę poglądów, burzę mózgów lub wspólne 
opracowanie pomysłu. Przykłady narzędzi:    

• Mind42 (http://mind42.com/): narzędzie online; nieograniczona ilość użytkowników 
jednocześnie edytujących mapę  

• Mindmeister (http://www.mindmeister.com/) 
• Bubbl.us (https://bubbl.us/)  

 
5. Wideokonferencja 
 
Jest to narzędzie umożliwiające zorganizowanie wideokonferencji w określonym czasie, dla określonej 
grupy osób. W zależności od narzędzia, aby rozpocząć spotkanie należy wcześniej dokonać rezerwacji 
terminów lub w ustalonym czasie wejść do 'pokoju konferencyjnego". Zwykle jedna osoba posiada 
uprawnienia administratora i może zmieniać ustawienia oraz moderować dyskusję. Przykłady narzędzi: 

• Flashmeeting (http://fm.ea-tel.eu/)  
• OpenMeetings (https://code.google.com/p/openmeetings/)  
• BigBlueButton (http://bigbluebutton.org/)  
• Skype (http://www.skype.com/pl/)  
• WiZiQ (http://www.wiziq.com/)  
• Google Hangouts (http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/)  

 
6. Blogi 
Blog to rodzaj strony internetowej, na której jej autor umieszcza kolejne datowane wpisy (zwane też 
notkami), które zazwyczaj można archiwizować i komentować. Blogi mogą być wykorzystywane także 
jako narzędzia do pracy grupowej dzięki możliwości przypisania roli autora kilku osobom oraz 
możliwości komentowania opublikowanych wpisów. 
 
Przykłady popularnych serwisów blogowych: 

https://public.bscw.de/pub/
http://www.twiddla.com/
http://padlet.com/
https://groups.google.com/forum/#!overview
http://www.google.com/intl/es/drive/index.html
http://www.pbworks.com/
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki
http://mind42.com/
http://www.mindmeister.com/
https://bubbl.us/
http://fm.ea-tel.eu/
https://code.google.com/p/openmeetings/
http://bigbluebutton.org/
http://www.skype.com/pl/
http://www.wiziq.com/
http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/
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• Blogger (http://www.blogger.com/)  
• Wordpress (https://wordpress.com/)  

 
7.  Serwisy społecznościowe 
Obecnie sieci społecznościowe są jednym z najczęściej używanych narzędzi internetowych w życiu 
codziennym, jak i zawodowym. Pozwalają łatwo nawiązać kontakty z innymi oraz pozostać 
użytkownikom w stałym kontakcie. Cechy te mogą być stosowane do współpracy online w klasie, 
dzielenie się z rezultatami ich praktycznej pracy z prośbą informację zwrotną lub inne pomysły 
rozwiązań. Serwisy społecznościowe wspierają także tworzenie grup studentów i nauczycieli uczących 
tego samego przedmiotu zawodowego. Wartością dodaną jest różna perspektywa członków grupy na 
jedno zagadnienie zależna od miejsca i kontekstu w jakim członkowie grupy się uczą i pracują. Dzięki 
temu powstają warunki do wspólnej nauki i pracy grupowej, które mogą wzbogacić proces uczenia się. 
Można przyłączyć się do sieci społecznej, która już istnieje (np. Facebook, w którym można utworzyć 
grupę roboczą) lub utworzyć własną sieć (z Socialgo, Elgg itp.): 
 

• Facebook (http://facebook.com)  
• Social GO (http://www.socialgo.com/)  
• Elgg (http://elgg.org/)  

 
8. Inne narzędzia 
Inne narzędzia tj. wirtualny dysk (np. Dropbox) lub serwisy społecznościowe umożliwiają dziele się 
zasobami, co może być szczególnie przydatne kiedy pracujemy nad zadaniem w grupie.  
 
Serwisy społecznościowe pozwalają na dziele się różnymi typami zasobów - jedne są dedykowane do 
filmów, inne do muzyki, a jeszcze inne do prezentacji. Działanie takich serwisów opiera się na 
współpracy między użytkownikami. Jeden zasób może być wspólnie analizowany, komentowany i 
rozwijany.    
 
Przykłady narzędzi, które mogą mieć potencjał do wykorzystania w klasie/na zajęciach: 

• Wideo: YouTube 
• Prezentacje: Slideshare 
• Zdjęcia: Flickr  
• Strony www: Diigo 

 
 
Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 6.1 Praca grupowa: przygotuj listę wskazówek dla projektanta-prowadzącego 
W tym zadaniu będziecie pracować w dwóch małych grupach. 
 
Zadaniem każdej grupy jest stworzenie listy wytycznych lub kluczowych czynników, które projektant-
prowadzący powinien wziąć pod uwagę, planując pracę grupową w Internecie. Wykorzystajcie 
doświadczenia, oczekiwania i wiedzę członków swojej grupy. 
 
Miejscem waszej pracy jest Etherpad - narzędzie otwarte i darmowe. Linki do dokumentów dla grup 
oraz podział na grupy znajduje się na Forum Modułu 6. 
 
Podczas pracy pamiętaj o własnych doświadczeniach, także z tego kursu; obserwacjach poczynionych 
przez innych, znanych „szkoleniowców”, facylitatorów; swoich oczekiwaniach; potrzebach tak z 
perspektywy ucznia, jak i nauczyciela. Zastanów się, o czym powinien wiedzieć projektant-prowadzący, 
który chce wprowadzić elementy pracy grupowej do swojego kursu. Za jakie aspekty pracy grupowej 
prowadzący jest bezwzględnie odpowiedzialny, a za jakie może przekazać odpowiedzialność 
uczestnikom kursu. 
 
Po ukończenia ćwiczenia każda z grup podzieli się osiągnięciami z pozostałymi grupami i uczestnikami 
na Forum Modułu 6. 
 

http://www.blogger.com/
https://wordpress.com/
http://facebook.com/
http://www.socialgo.com/
http://elgg.org/
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Ćwiczenie 6.2 Weź udział w konferencji dotyczącej pracy grupowej 
 
Jak zaznaczyliśmy wcześniej, podczas tego modułu będziesz uczestniczyć w kolejnej wideokonferencji. 
Jeśli jeszcze nie zagłosowałeś na termin wideokonferencji, zrób to teraz. 
 
Naszym celem jest wskazanie różnic i podobieństw między pracą grupową w świecie wirtualnym i 
rzeczywistym. W ćwiczeniu 6.1 wspólnie opracowaliście/opracowujecie zasady i wskazówki dotyczące 
tworzenia ćwiczeń, które promują pracę grupową online na kolejnych etapach, w wybranym przez was 
kontekście (np. szkolenia zawodowe, zajęcia lekcyjne, projekty itd.). 
 
Podczas tego zadania cała grupa będzie brała udział w wideokonferencji. Nasza dyskusja będzie 
dotyczyła waszych przemyśleń i refleksji na temat pracy grupowej online. 
 
Przed wideokonferencją zastanów się, kiedy ostatnio brałeś udział w zadaniu czy projekcie, w którym 
wymagana była współpraca przynajmniej kilku osób (w pracy, podczas kursów dokształcających, 
podczas studiów, w życiu osobistym; np. podczas organizacji rodzinnej wycieczki czy przyjęcia). Jaka 
była twoja rola? 
 
Zastanów się nad aspektami pracy grupowej, za które: 
 
byłe/łaś odpowiedzialny/a i które możesz uznać za sukces, 
byłe/łaś odpowiedzialny/a i które mogły zostać wykonane lepiej, 
były odpowiedzialne inne osoby i które pomogły grupie, 
były odpowiedzialne inne osoby i które wpłynęły negatywnie na pracę w grupie, 
nikt nie był oficjalnie odpowiedzialny i okazało się, że był to błąd. 
Mogą to być funkcje, które pełniłeś/łaś podczas współpracy, konkretne zadania podejmowane w 
trakcie pracy lub generalna refleksja na temat sposobu komunikacji członków grupy, wykorzystanych 
narzędzi itd. 
 
Zastanów się czy: 
 
widzisz sposoby na radzenie sobie ze zidentyfikowanymi problemami? 
potrafisz wyobrazić sobie, jak praca w grupie przebiegałaby w środowisku online? 
nowy kontekst mógłby wpłynąć na wymienione przez ciebie elementy sukcesu i niepowodzenia? W 
jaki sposób? 
Ponownie odnieś się do swojego doświadczenia, choćby z udziału w tym kursie. Jakie elementy pracy 
w grupie (na etapie planowania i projektowania) są łatwiejsze, a co jest trudniejsze do 
przeprowadzenia on-line? Za jakie elementy pracy w grupie powinien - twoim zdaniem - być 
odpowiedzialny moderator, a jakie zadania może scedować na uczestników?  
 
Swoje przemyślenia zapisz jako notatkę na blogu. Będą one podstawą do dyskusji z innymi 
uczestnikami kursu podczas wideokonferencji. Wideokonferencja odbędzie się w znanym ci już 
programie Openmeetings. Czas spotkania: 1,5 godziny. 
 
Wybierz termin wideokonferencji  
W ramach ćwiczenia 6.2 proponujemy po raz drugi spotkać się na wideokonferencji, gdzie będziemy 
zastanawiać się nad kolejną formą uczenia się w środowisku sieci, jaką jest praca grupowa. I tym 
razem, aby spotkanie było możliwe, prosimy o wybranie jednego z zaproponowanych terminów dla 
wideokonferencji. 
 
Spotkanie jest planowane na około 1 godz. 30 min. - 2 godz.  
 
Ćwiczenie 6.2 Zaprojektuj grupową e-tywność 
 
Zaprojektuj e-tywność bazującą na pracy grupowej.  
 
Wybierz jedną z zaprojektowanych przez ciebie w Module 4. e-tywności. Dokonaj w niej takich zmian, 
aby działania uczniów były pracą grupową. 
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Zastosuj wskazówki, które wypracowaliście wspólnie w grupie w ćwiczeniu 6.1, oraz najważniejsze, do 
których doszliście w ćwiczeniu 6.2. Zastosuj wskazówki dotyczące e-tywności, które poznałaś/eś 
podczas projektowania indywidualnych e-tywności w Module 4 oraz te wynikające z informacji 
zwrotnych publikowanych na forum. 
 
Podczas projektowania weź pod uwagę specyfikę środowiska współpracy i narzędzi. Zastanów się, 
jakie znasz narzędzia, które mogą ułatwić pracę grupową? Weź pod uwagę także swoje dotychczasowe 
doświadczenia z kursu. Do jakich zadań narzędzia te najlepiej się sprawdzą? Czego będziesz 
potrzebować (jakich funkcji), by zrealizować swoje cele i zastosować wskazówki wypracowane w 
ćwiczeniu 6.1? 
 
Przejrzyj listę narzędzi i przeczytaj ich opisy. Jeśli potrzebujesz szerszego opisu funkcji, zajrzyj na strony 
domowe narzędzi po więcej informacji. 
 
Opublikuj zaprojektowaną e-tywność na forum dyskusyjnym Modułu 6. 
 
Następnie zapoznaj się z propozycjami innych uczestników i udziel informacji zwrotnej do dwóch e-
tywności, które uważasz za szczególnie interesujące lub tych, które odznaczają się dużym ryzykiem 
niepowodzenia.  
 
Ćwiczenie 6.3 Napisz krótką refleksję 
Zastanów się nad swoim doświadczeniem zdobytym w Module 6 i zapisz swoją refleksję w max. 200 
słowach. Opublikuj ją na swoim blogu. 
 
Które z doświadczeń wybierzesz? 
np. doświadczenie pracy grupowej; skorzystanie z jednego czy dwóch narzędzi do pracy grupowej; 
stworzenie  listy wskazówek dotyczących pracy grupowej dla projektanta-prowadzącego? 
 
Dlaczego to właśnie doświadczenie jest dla ciebie istotne? 
Czy uważasz, że jako uczeń skorzystałeś, pracując podczas tego kursu w grupie? Jakie korzyści jako 
nauczyciel przedmiotów zawodowych wyniosłeś z tych ćwiczeń? Czego dowiedziałeś/aś się o sobie i 
innych w zakresie współpracy, zwłaszcza współpracy on-line? 
 
Co zamierzasz teraz zrobić? 
Czy praca grupowa będzie elementem twojego nauczania przedmiotów zawodowych (offline, w 
kursach mieszanych lub online)? Czego będzie to wymagało od ciebie jako prowadzącego? Biorąc pod 
uwagę specyfikę przedmiotu zawodowego, którego uczysz, czy możesz wskazać na korzyści z 
uczestniczenia w zadaniach grupowych, których uczeń nie osiągnąłby podczas nauczania 
indywidualnego? 
 
Czas: 20 min. 
Ćwiczenie 6.4. Stwórz i opublikuj dowody w tabeli kompetencji  
Zapisz dowody kompetencji zdobytych w Module 6. i opublikuj przynajmniej 3 z nich w tabeli 
kompetencji. 
 
Możesz wybrać m.in.: 

• indywidualną refleksję na temat pracy grupowej, 
• listę wskazówek i wymagań dotyczących pracy grupowej, 
• e-tywność jako pracę grupową, 
• linki, notatki czy inne materiały, które chcesz zapisać w zawiązku z modułem. 
• Pamiętaj, że każdy dowód kompetencji musi odpowiadać przynajmniej jednej kompetencji 

zdefiniowanej dla kursu. Listę wszystkich kompetencji znajdziesz w zadaniu zaliczeniowym 
kursu. 

 
Czas: 15 min. 
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Moduł 7. Moderowanie dyskusji na forum 

 
 

Czego nauczę się w Module 7 
 
Celem modułu jest nabycie umiejętności zaplanowania i prowadzenia dyskusji oraz reagowania na 
konkretne problemy wynikające ze specyfiki dyskusji na forum „w środowisku” przedmiotów 
zawodowych. 
 
Po zakończeniu Modułu będziesz potrafić: 
 

• zaplanować dyskusję online, 
• prowadzić dyskusję online, 
• posługiwać się narzędziami potrzebnymi do moderowania forum. 

 
Spodziewamy się po Tobie, że: 
 

• rozpoczniesz i poprowadzisz własną dyskusję, 
• oszacujesz czas swojej pracy podczas moderowania dyskusji, 
• weźmiesz udział przynajmniej w 6 dyskusjach rozpoczętych przez innych kursantów, 
• zidentyfikujesz problem i opracujesz adekwatne do niego rozwiązanie, publikując swoją 

odpowiedź na forum (8 przypadków), 
• napiszesz krótką refleksję, 
• opublikujesz dowody z Modułu 7 w tabeli kompetencji. 

 
Wprowadzenie - moderowanie 
 
Dyskusje to bardzo ważny element wszystkich kursów zawodowych. Wspierają interakcje, budują 
poczucie wspólnoty i uczestnictwa, potęgują zaangażowanie, pozwalają się dzielić informacjami i 
wiedzą. Dyskusje online wpływają na rozwój poznawczy, uczą krytycznego myślenia, dają czas na 
refleksję dotyczącą zagadnień poruszanych na kursie, ułatwiają naukę, zachęcają studentów, zwłaszcza 
tych nieśmiałych i obawiających się publicznych wystąpień, do wyrażania własnej opinii. Z drugiej 
jednak strony mogą sprawiać uczestnikom kłopoty i rodzić frustrację - radzenie sobie z dużą ilością 
informacji, przesiewanie nieistotnych wpisów i efektywne pisanie postów to umiejętności, których 
można się z czasem nauczyć. 
 
Jak zatem wesprzeć uczestników kursu tak, by dyskusja przyniosła jak najwięcej pożytku? 
 
1. Etap projektowania 
 
Zaplanuj dużo czasu 
Dyskusje online zajmują więcej czasu niż te “twarzą w twarz”. Wg Hortona 10-minutowa rozmowa 
odpowiada 20 minutom rozmowy przez Internet (np. konferencja Skype), 30 minutom czatu i 2 dniom 
dyskusji na forum. Projektując zatem ćwiczenie “z dyskusją” musisz oszacować ilość czasu, jaką ono 
zajmie. Może się bowiem okazać, że do realizacji założonego przez ciebie celu bardziej efektywny 
będzie np. czat lub, tam gdzie to możliwe, dyskusja w klasie. 
 
Organizacja forum 
W zależności od wykorzystywanej platformy e-learningowej różne mogą być funkcjonalności i odmiany 
forów, różnić się mogą sposobem organizacji wątków, możliwościami odpowiedzi i wyszukiwania. 
Jednak w dużej mierze to od ciebie zależy, co wybierzesz. Możesz rozważyć różne opcje: 
 

• jedno forum na potrzeby całego kursu czy wiele forów odpowiadających różnym tematom 
(uwaga! na problem wyszukiwania istotnych informacji i gubienie się uczestników przy dużej 
ilości odrębnych forów), 
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• forum techniczne do rozwiązywania problemów związanych z oprogramowaniem czy sprzętem 
(uwaga! czy samodzielnie poradzisz sobie z moderowanie takiego forum czy będziesz 
potrzebować wsparcia?), 

• forum typu “tablica ogłoszeń”, 
• forum towarzyskie do dyskusji na tematy “rozrywkowe” (uwaga! czy i ty będziesz tam zaglądać 

czy będzie to strefa wolna od prowadzącego?). 
 
Ustal zasady  
Sposób odpowiadania na wypowiedzi i cytowania, zasady tworzenia nowych wątków, dzielenia się 
linkami czy dodawania załączników (np. ustalenie maksymalnej wielkości) dobrze jest określić na 
początku kursu. Możesz także opracować ogólne zasady i włączyć je do otwierającego posta 
(zwracanie się do siebie, np. po imieniu; że oczekuje się od studentów przestrzegania etykiety – 
możesz zamieścić link lub stworzyć własne zalecenia). 
 
Temat dyskusji 
Ciekawa dyskusja powinna zaczynać się od zachęcającego i atrakcyjnego tematu. Dyskusja na 
oczywiste tematy nigdy nie będzie zajmująca i może prowadzić do powielania komentarzy, a w 
rezultacie do znudzenia. Postaraj się tak skonstruować e-tywność, aby dyskutowany problem był 
wielopłaszczyznowy, a możliwości odpowiedzi na niego zróżnicowane. Upewnij się, że temat jest jasny 
i zrozumiały, pozwala innym odnaleźć się w dyskusji, zająć stanowisko i dotyczy głównego problemu 
poruszanemu podczas dyskusji.  Zastanów się, jaką wiedzę powinni zyskać uczestnicy na koniec i 
pamiętaj o tym, formułując pytania. 
 
Istnieją pewne typy pytań, które pobudzają różne sposoby myślenia: 
 

Myślenie konwergentne 

(analityczne) 
Myślenie dywergencyjne 

(twórcze) 
Myślenie krytyczne 

Zazwyczaj zaczynają się od: 
 
Dlaczego...? 
Jak...? 

W jaki sposób...? 

Zazwyczaj zaczynają się od: 
 
Wyobraź sobie... 
Przypuśćmy, że... 
Załóżmy, że... 
Jeśli…, to… 
Jak może… 
Możesz stworzyć... 

Jakie są możliwe 
konsekwencje… 

Zazwyczaj zaczynają się od: 
 
Weź w obronę... 
Oceń... 
Uzasadnij... 
Co myślisz o... 

Jaka jest twoja opinia na 
temat... 

Przykłady: 
 
Jak grawitacja różni się od 
przyciągania 
elektrostatycznego? 
Dlaczego uważa się, że Ryszard 
III był złym królem? 

Przykłady: 
 
Załóżmy, że Cezar nigdy nie 
wrócił z Galii do Rzymu. Czy 
istaniłoby Imperium Rzymskie? 
Jakiej prognozy można dokonać 
odnośnie wyborów na 
Florydzie? 
Jak życie w 2100 roku może się 
różnić od dzisiejszego? 

Przykłady: 
 
Co sądzisz na temat przewagi 
energii słonecznej nad 
elektrowniami węglowymi? 
Co sądzisz o podniesieniu wieku 
wydawania prawa jazdy do 18 
lat? Dlaczego? 

 
 
Ustal i ogłoś zasady, na podstawie których będziesz oceniać udział studentów w dyskusji 
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Studenci muszą wiedzieć, jak ich aktywność zostanie oceniona, by wypowiadać się w pożądany sposób 
(jakie są wyznaczniki właściwej wypowiedzi? Czy muszą opublikować określoną liczbę postów? Czy są 
jakieś terminy? Jak długie powinny być posty? Czy jakieś informacje powinni zawrzeć w poście lub do 
czegoś się odnieść?). Jeśli nie dasz im wytycznych, mogą źle zrozumieć twoje wskazówki, a to z kolei 
może rodzić frustrację i zniechęcać do nauki. 
 
2.     Etap moderowania dyskusji 
 
Powitanie 
Każda większa dyskusja powinna mieć początek - powitanie i zachęcenie uczestników, wyjaśnienie celu 
dyskusji, wskazanie linków do powiązanych tematów, czy dyskusji to podstawowe elementy 
“wypowiedzi otwierającej” moderatora. 
 
Bądź aktywny, lecz nie dominuj 
Im częściej będziesz dyskutować, komentować, zachęcać do wzięcia udziału, podkreślać kreatywność, 
łagodzić nastroje i wchodzić w rolę adwokata diabla, tym większa szansa na aktywność uczestników 
zajęć. Ale wszystko z umiarem - wytykanie wszystkich najmniejszych błędów i wypaczeń, zwłaszcza na 
początku kursu, może spowodować onieśmielenie. Zamknij przeciągające się dywagacje, 
podsumowując wątek (lub poproś o to któregoś z uczestników), odpowiedz na zadane pytania jeśli nikt 
inny tego nie uczynił w określonym czasie. 
 
Określanie własnego stanowiska 
Masz prawo to zrobić, ale raczej w podsumowaniu dyskusji. Pamiętaj bowiem, że twoją rolą jest 
moderować, a więc wspierać uczestników w dyskusji, a nie przekonywać ich do własnego zdania. Zbyt 
wczesne określenie własnego stanowiska, szczególnie jeśli jest ono kontrowersyjne, może prowadzić 
do negatywnych skutków związanych z opisaną w poprzednim akapicie dominacją prowadzącego. 
 
Problem “Zgadzam się z przedmówcą”  
Musisz sobie poradzić z płytkimi wypowiedziami - zachęcaj do podawania przykładów, dowodów na 
poparcie stawianych tez. Jeśli wszyscy mają taki sam pogląd - graj adwokata diabła, stawiaj wyzwania - 
“a co jeśli...”, “udowodnij, że się mylę...” 
 
Dr Jekyll i Mr Hyde  
Fora dyskusyjne kursów, na które zapisują się osoby “z imienia i nazwiska”, wcale nie gwarantują, że 
zabraknie w nich sfrustrowanych pieniaczy. Czasem niewinna wypowiedź może pociągnąć za sobą 
lawinę żalów, pretensji, agresji. Zawsze zadaniem moderatora jest złagodzenie sytuacji, pomoc w 
rozwiązaniu problemu, ale bez angażowania się po którejś ze stron. 
Skasowanie wypowiedzi naruszającej netykietę czy prawo to radykalne rozwiązanie, które sprawdza 
się tylko w ekstremalnych sytuacjach (i wymaga także wyjaśnienia przyczyn usunięcia wypowiedzi). 
Możesz wykorzystać także e-mail lub przesłać indywidualną wiadomość do autora w przypadku 
“podżegaczy” czy osób sprawiających kłopoty. 
 
Przeplatanie (weaving, od ang. weave: pleść, tkać) a podsumowywanie 
To dość charakterystyczne działania moderatora/ tutora. Czy się różnią? Podsumowanie to skrócona 
wersja wypowiedzi, podkreślająca główne punkty, argumenty. “Tkanie” jest bardziej twórcze - 
moderator wybiera fragmenty i układa je w nową wiadomość, tworząc powiązania nie zawsze 
oczywiste dla uczestników. 
 
Jak przeplatać? 

• zbierz wszystkie wypowiedzi np. kopiuj/wklej do nowego dokumentu, 
• przeczytaj je i podkreśl kluczowe elementy, 
• zidentyfikuje elementy łączące i sprzeczności, 
• podsumuj kluczowe elementy, wskazując na zgodności i sprzeczności, podając przykłady i 

odnosząc się do oryginalnej wypowiedzi, 
• dodaj swój pozytywny komentarz, 
• dodaj komentarz krytyczny, 
• pogratuluj, 
• opublikuj na forum, zachęcając do dalszej dyskusji. 

 



 

eVET2EDU | Kurs „Projektowanie i prowadzenie kursów online” | Maj 2014 46 

 
Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 7.1 Otwórz i moderuj dyskusję  
Twoim zadaniem jest otworzenie nowego wątku i zapoczątkowanie dyskusji na forum dyskusyjnym, a 
następnie moderowanie jej. Otwórz dyskusję najpóźniej ------(data). Daj czas innym uczestnikom na 
udział w niej! 
 
Tematyka dyskusji nie może być związana z dyskusją już przez kogoś wcześniej otwartą oraz nie może 
być zbyt specjalistyczna (chyba że fizyka kwantowa dla początkujących). W dyskusji wezmą udział inni 
uczestnicy kursu oraz Prowadzący. 
 
Przeczytaj Wprowadzenie i zastosuj podane w nim wskazówki. Przygotuj elementy, których będziesz 
oczekiwał od uczestników dyskusji (np. w punktach) i zapisz (np. w pliku tekstowym). Zastanów się 
także nad możliwymi argumentami przykładami itp. i zanotuj je, by wykorzystać podczas 
moderowania.  
 
Czuwaj nad “swoją” dyskusją - jesteś jej moderatorem. Zadbaj, by osiągnięty został założony przez 
ciebie cel, a istotne elementy, które wypisałeś powyżej, pojawiły się w toku dyskusji. Zmotywuj innych 
do zabrania głosu, reaguj na wypowiedzi.  
 
Zastosuj technikę “przeplatania” lub napisz podsumowanie, stosując wskazówki z Tekstu 
wprowadzającego. Pamiętaj, by cytować wypowiedzi innych, budować z nich nowe, inspirujące posty.  
 
Prowadź dzienniczek moderatora, w którym będziesz zapisywać konkretne działania oraz czas im 
poświęcony podczas moderowania dyskusji. 
 
 
Ćwiczenie 7.2 Weź udział w dyskusji moderowanej przez innego uczestnika 

 
Zabierz głos w PRZYNAJMNIEJ 6 dyskusjach założonych przez pozostałych uczestników kursu w 
ćwiczeniu 7.1. 
 
Zróżnicuj swoje wypowiedzi - możesz wcielić się w jakąś rolę (np. Marudy lub Ważniaka) albo pozostać 
sobą.  
 
Ćwiczenie 7.3 Zidentyfikuj problem i zareaguj 
Zapoznaj się z fragmentami autentycznych dyskusji* zamieszczonych na tym forum dyskusyjnym. 
Zidentyfikuj problem i zredaguj adekwatną reakcję na każdą z wypowiedzi (klikając “odpowiedz”). 
Zadbaj o to, by była to konkretna odpowiedź moderatora (w rolę którego się wcielasz) na konkretny, 
zidentyfikowany przez ciebie problem.  
 
Gdy opublikujesz swoją odpowiedź uzyskasz dostęp do reakcji innych uczestników kursu. Te 
najtrafniejsze możesz zapisać, mogą przydać się w dyskusjach prowadzonych przez ciebie w 
przyszłości. 
 
*Dyskusje zostały zaczerpnięte z kilku wcześniejszych edycji kursu “Wprowadzenie do e-learningu” 
Centrum e-Learningu AGH. Poza danymi umożliwiającymi identyfikację autora zachowaliśmy 
oryginalne wypowiedzi. 
 
 
 
Ćwiczenie  7.4 Napisz krótką refleksję  
Zastanów się nad swoim doświadczeniem zdobytym w Module 7 i zapisz swoją refleksję w max. 200 
słowach. Opublikuj ją na swoim blogu. 
 
Które z doświadczeń wybierzesz? 
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np. wzięcie udziału w dyskusji online, moderowanie, reagowanie na kłopotliwe posty, radzenie sobie z 
treścią i emocjami. 
 
Dlaczego to właśnie doświadczenie jest dla ciebie istotne? 
Czy używam dyskusji podczas nauczania? W nauczaniu przedmiotów zawodowych? 
 
Co zamierzasz teraz zrobić? 
Czy zmieniło się moje nastawienie do dyskusji? Czy dyskusje mogą odegrać istotną rolę w nauczaniu 
mojego przedmiotu zawodowego? 
 
Czas: 20 min. 
 
Ćwiczenie 7.5. Stwórz i opublikuj dowody w tabeli kompetencji  
Zapisz dowody kompetencji zdobytych w Module 7. i opublikuj przynajmniej 3 z nich w tabeli 
kompetencji. 
 
Możesz wybrać m.in.: 
 

• rozpoczynanie i prowadzenie dyskusji (dodaj zrzuty z dyskusji albo linki), 
• bycie uczestnikiem dyskusji (dodaj zrzuty z dyskusji albo linki), 
• refleksję, 
• linki, notatki czy inne materiały, które chcesz zapisać w zawiązku z modułem. 

 
Pamiętaj, że każdy dowód kompetencji musi odpowiadać przynajmniej jednej kompetencji 
zdefiniowanej dla kursu. Listę wszystkich kompetencji znajdziesz w zadaniu zaliczeniowym kursu. 
 
Czas: 15 min.  
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Moduł 8. Tworzenie zasobów cyfrowych 

 
 

 
Czego nauczę się w Module 8 
Celem tego Modułu jest zdobycie umiejętności tworzenia podstawowych zasobów do uczenia się dla 
przedmiotów zawodowych. 
 
Po zakończeniu Modułu będziesz potrafił/ła: 
 

• stworzyć proste filmy i opublikować je w sieci, 
• przeanalizować i porównać dobre i złe instruktażowe filmy, 
• zidentyfikować narzędzia do tworzenia treści, 
• planować zajęcia, w trakcie których uczący się będą używać bądź produkować materiały 

filmowe i dźwiękowe jako zasoby edukacyjne. 
Spodziewamy się po Tobie, że: 
 

• przeczytasz materiały dotyczące Modułu, 
• stworzysz, zredagujesz i opublikujesz prosty materiał filmowy lub dźwiękowy, 
• napiszesz krótką refleksję dotyczącą rozwijania zasobów w kontekście szkolenia zawodowego, 
• w tabeli kompetencji opublikujesz dowody dla Modułu 8. 

 
Wprowadzenie  
W Module 1, w zadaniu 1.5 wyróżniłaś(eś) niektóre elementy kursu. Zasobami są wszystkie te 
materiały, które wspierają uczącego się w osiągnięciu określonych celów. Odgrywają rolę iskry zapalnej 
w e-tywnościach, dostarczają kluczowych informacji, wprowadzają do tematu, tłumaczą, inspirują i 
motywują. Zasoby występują w różnych formach, na przykład jako teksty, linki, filmy, prezentacje, 
nagrania audio, symulacje lub zewnętrzne dyskusje na forum. Mogą być przygotowane z pomocą 
dodatkowych narzędzi, lub z pomocą tych już dostępnych na platformie internetowej. 
 
Jednym z ważniejszych problemów, z którym spotykają się nauczyciele kształcenia zawodowego, jest 
brak aktualnych materiałów dydaktycznych dla przedmiotów, których uczą. W ostatnich latach 
pojawiło się wiele dostępnych za darmo narzędzi (online), co pozwala nawet niezaawansowanym 
użytkownikom komputera stworzyć niemal wszystko, co potrzebne być może podczas zajęć: od 
tekstów poprzez obrazy, prezentacje, strony internetowe, cyfrowe plakaty, komiksy aż do materiałów 
audio i wideo. Nauczyciele przedmiotów zawodowych mogą pokonać przeszkody poprzez tworzenie 
własnych materiałów do uczenia i udostępnianie ich uczącym się, przede wszystkim w środowisku e-
learningowym. 
 
Media i narzędzia 
 
Poniżej znajdziesz przykładowe narzędzia, które mogą zostać wykorzystane do tworzenia zasobów: 
 

• narzędzia do nagrywania i publikowania dźwięku (np. offline Audacity czy online Voki) 
• narzędzia do tworzenia filmów z ekranu (screencastów) (np. offline Jing czy online Screencast-

o-Matic) 
• narzędzia do nagrań filmów (sprzęt - np. kamery sieciowe lub wbudowane w aparat 

telefoniczny, oprogramowanie: np. offline Windows movie maker) 
• Jeżeli potrzebujesz więcej przykładów narzędzi do tworzenia zasobów, możesz znaleźć bardziej 

rozbudowaną listę tutaj http://www.go2web20.net/#tag:create. 
 
Przy tworzeniu swoich własnych materiałów jest bardzo ważne, by pamiętać o zaplanowanych 
efektach uczenia i kompetencjach uczących się. Używanie technologii powinno się naturalnie łączyć z 
osiągnięciem oczekiwanych rezultatów. Dodatkowo, aby zapewnić lepszy odbiór treści postaraj się 
tworzyć i proponować różne rodzaje materiałów tak, aby wykorzystać różnorodne formy komunikacji 
(tekst, audio, materiały wizualne, wideo) oraz różne rodzaje ćwiczeń. 
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Planowanie filmu 
Film czy nagranie dźwiękowe to materiał edukacyjny. Aby go przygotować pomocny będzie plan, dzięki 
któremu będzie on wartościowy dla ucznia. Plan ułatwi też pracę nad filmem czy dźwiękiem: kręcenie, 
nanoszenie zmian i poprawek. 
 

• Określ cel filmu/ nagrania, to pomaga zachować spójność materiału i dobrać środki. Filmy 
mogą służyć różnym celom - prezentować zachowania, nakreślać kontekst, inspirować, dawać 
konkretne wskazówki. 

• Znasz ramy czasowe materiału. Co możesz przekazać w tak krótkim czasie? Określ 
najważniejsze przesłanie filmu/ nagrania. 

• Zastanów się nad sposobem realizacji. Nie masz profesjonalnego studia ani aktorów. Masz 
jednak coś wartościowego do przekazania. Czym dysponujesz? 

• Opisz krótko w punktach co będzie działo się w twoim filmie. Plan powinien być pomocny dla 
ciebie, pomagać ci w sformułowaniu spójnych wypowiedzi, zatem może mieć różny stopień 
szczegółowości w zależności od twoich preferencji. 

• Film powinien mieć początek – czyli miejsce, w którym zwrócisz uwagę na problem, wywołasz 
zainteresowanie, zadasz najważniejsze pytania; rozwinięcie – w którym pokażesz główna 
informacje/ problem/ zmiany, które chcesz osiągnąć; oraz zakończenie – które może stanowić 
podsumowanie lub przeciwnie - otwierać dyskusję. 

• Zaplanuj kilka przykuwających uwagę elementów - słuchanie statycznego nagrania spowoduje, 
że uszy będą słyszały ale mózg dawno zajmie się czymś ciekawszym. Jeszcze raz odwołaj się do 
przykładów, niektóre wykorzystane tam triki są proste ale efektowne i efektywne. 

• Przed nakręceniem filmu przygotuj sobie listę rzeczy, która będzie niezbędna. Pamiętaj o 
kamerze, statywie, mikrofonie do kamery, zasilaczu i bateriach, dyktafonie (warto dźwięk 
nagrywać nie tylko na kamerę), słuchawkach (do odsłuchiwania dźwięku), odpowiednim 
oświetleniu, zapasowej taśmie lub karcie pamięci, zewnętrznym nośniku pamięci. 

• Przygotuj wszystkie niezbędne rzeczy, weź głęboki oddech i wciśnij "RECORD". 
 
 
Dobre praktyki w nagrywaniu filmów 

• W filmie, w  którym pokazana jest twoja twarz, koniecznie utrzymuj kontakt wzrokowy z 
rozmówcą. 

• Skup się na przekazaniu najważniejszych treści - co jest twoim celem? Zastanów się, czy nie 
możesz dołączyć elementów interakcji tak, by bardziej zaangażować uczących się (krótki quiz, 
pytania, proste zadanie). 

• Używaj języka potocznego, konwersacyjnego. Jeśli użyjesz “hmm noo tak, ale przecież...” twoja 
wypowiedź będzie bardziej naturalna. 

• Filmy powinny być krótkie, trwać około 2-3 minuty. Lepiej przygotować serię krótkich filmów 
zamiast jednego, zbyt długiego materiału. 

• Zawsze zaczynaj nagrywać 10 sekund przed rozpoczęciem akcji, kamerę wyłączaj również 
mniej więcej po 10 sekundach od zakończenia – kamera potrzebuje chwilę na uruchomienie. 

• Unikaj używania cyfrowego zoomu - powiększania, gdy używasz do nagrywania urządzeń 
mobilnych. To znacznie obniża jakość nagrania. Lepiej podejść do filmowanego obiektu te kilka 
kroków. 

• Kiedy kręcisz zwykłe zachowanie osób – przypomnij żeby nie patrzyli w kamerę. Patrzenie w 
kamerę podczas spotkania roboczego, dyskusji, czy nawet przejścia przez ulicę, będzie 
wyglądać sztucznie i odbierze naturalności Twojemu materiałowi. 

• Jeśli pomylisz się podczas nagrywania, wciśnij pauzę, a nie stop. Pozwoli ci to zaoszczędzić 
sporo czasu, a podczas obróbki będziesz mógł łatwo zmontować odpowiednie fragmenty filmu. 

• Twoi uczniowie mogą używać różnych urządzeń do odtwarzania filmów, w tym smartfonów z 
niewielkimi ekranami. Niewielkie elementy pokazywane w filmie mogą być zatem nieczytelne 
na małym ekranie. 

Pamiętaj, że musisz mieć zgodę osób, które filmujesz. Wyjaśnij, co robisz i dlaczego, jaki jest cel 
twojego działania oraz kiedy będzie gotowy materiał. Jeśli do nakręcenia filmiku, który będzie 
opublikowany w sieci chcesz zaangażować niepełnoletnich uczniów, musisz uzyskać zgodę ich 
rodziców. Publikowanie filmu w internecie jest formą rozpowszechniania wizerunku innych osób.  
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Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 8.1 Obejrzyj i przeanalizuj filmy 
Co robić a czego unikać przy tworzeniu wideoprezentacji i filmów. 
 
Przykład nienajlepiej przygotowanego filmu - wykładu 
 
Obejrzyj poniższy film i zanotuj na swoim blogu/ w innym notatniku błędy, które zauważyłaś/eś. 
 
Możesz zatrzymać film w każdym momencie. Blog koniecznie otwórz w nowym oknie przeglądarki, tak, 
byś mógł jednocześnie oglądać i notować. 
https://www.youtube.com/watch?v=s5LjAyaOR3Q 
 
Przykład dobrze przygotowanego wykładu 
 
Obejrzyj film prezentujący dobrze przygotowany i wykonany film edukacyjny (nagranie wykładu). 
Dopisz do swojej notatki elementy, które uważasz, że zostały zrealizowane lepiej niż w poprzednim 
przykładzie (np. jak zostały naprawione czy usunięte błędy). W rezultacie stworzysz listę dobrych i 
złych praktyk, którą wykorzystasz w ćwiczeniu 8.3. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nF3Rz1KjH0I  

 
Ćwiczenie  8.2 Zaprojektuj e-tywność zawierającą film 
Zaprojektuj indywidualną e-tywność, która zakłada wykorzystanie przygotowanego w ćwiczeniu 8.2.2 i 
opublikowanego w ćwiczeniu 8.2.3 filmu. 
 
Przykładami takich e-tywności mogą być np. ćwiczenia 1.5 Stwórz mapę kursu lub 8.1 Obejrzyj i 
przeanalizuj filmy z tego kursu. 
 
Stwórz tabelkę i napisz instrukcję dla uczniów tak, jak zrobiłaś/eś to w Module 4 (ćwiczenie 4.3. 
Zaprojektuj indywidualną e-tywność) i opublikuj je na Forum Modułu 8 jako odpowiedź w 
odpowiednim wątku założonym przez prowadzące. 
 
Ćwiczenie 8.2.1 Opracuj krótki plan filmu 
Zapoznaj się z kilkoma wskazówkami dotyczącymi planowania filmu i następnie napisz krótki plan 
swojego nagrania wideo, które będziesz przygotowywać w zadaniu 8.2.2. Ostateczna wersja twojego 
nagrania powinna trwać nie więcej niż 3 minuty. 
 
Ćwiczenie 8.2.2 Nagraj film 
Przeczytaj wskazówki dotyczące nagrywania filmów. Podczas nagrywania weź po uwagę swoje notatki 
z zadania 8.1. 
 
Do nagrania filmiku możesz wykorzystać urządzenie mobilne (telefon komórkowy, smartfon, tablet 
bądź laptop z wbudowaną kamerą/mikrofonem). 
 
Możesz także skorzystać z funkcji nagrywania filmów kamerą internetową, jaką oferuje serwis 
YouTube. Przy tym rozwiązaniu film automatycznie zostanie opublikowany w serwisie YouTube (o co 
prosimy Cię w zadaniu 8.2.3) 
 
Czas: 1 godzina 30 min. 
 
Zwróć uwagę, że na to zadanie przeznaczyliśmy tylko 1,5 godziny. Oznacza to, że celem tego zadania 
nie jest osiągnięcie wysokiej jakości obróbki technicznej nagrania lecz zaprojektowanie ciekawej e-
tywności, w której nagranie może pełnić rolę iskry (materiału stanowiącego bodziec do działania dla 
osoby uczącej się). 
 
Ćwiczenie 8.2.3 Opublikuj film 

https://www.youtube.com/watch?v=s5LjAyaOR3Q
https://www.youtube.com/watch?v=nF3Rz1KjH0I
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W sieci istnieje wiele serwisów w których możesz opublikować swoje filmy. Najbardziej popularnym 
jest serwis YouTube. Twoim zadaniem jest opublikowanie w serwisie YouTube filmu opracowanego w 
ramach zadania 8.2.2. 
 
Poniżej krótka instrukcja, jak w kilku krokach opublikować film. 
 
Załóż darmowe konto (http://youtube.com). Jeśli korzystasz z konta Gmail nie musisz zakładać nowego 
w serwisie YouTube ponieważ YouTube jest usługą Google. Twoje konto Gmail zostanie wykorzystane 
w serwisie YouTube. 

• Zaloguj się do YouTube (http://youtube.com). 
• Kliknij link "Prześlij" górnym prawym rogu strony. 
• Wybierz  na komputerze film, który chcesz przesłać. YouTube akceptuje następujące formaty 

plików: MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP,  WebM. 
 Jeśli nagrałeś/łaś film w innym formacie, w tym miejscu możesz sprawdzić jak go 
przekonwertować. 

• Prześlij film, a następnie wypełnij jego opis i ustaw status. Na potrzeby kursu sugerujemy, aby 
status był publiczny. Wszystkie filmy opublikowane podczas kursu zostaną zebrane na 
playliście evet2edu.   

• Do filmu dodaj tag: evet2edu 
• Opublikuj link do filmu w swojej e-tywności.   

Jeśli raz opublikujesz film w serwisie YouTube, nie zmieniaj go przy następnych filmach lub zamieszczaj 
te same filmy na kilku serwisach. Dzięki temu po obejrzeniu Twojego materiału, odbiorcy zostaną 
przekierowani do innych stworzonych przez ciebie materiałów.  
 
Ćwiczenie 8.3. Napisz krótką refleksję  
Zastanów się nad swoim doświadczeniem zdobytym w Module 8. i zapisz swoją refleksję w max. 200 
słowach. Opublikuj ją na swoim blogu. 
 
Które z doświadczeń wybierzesz? 
Produkcja krótkiego filmu/ materiału dźwiękowego. Planowanie ćwicenia dla moich uczniów z 
wykorzystaniem filmu/ materiału dźwiękowego. 
 
Dlaczego to właśnie doświadczenie jest dla ciebie istotne? 
W jaki sposób tworzenie własnych zasobów pomaga mi w poprawie mojego sposobu uczenia? Co może 
to zmienić w mojej praktyce? Czy mogę włączyć w ten proces moich uczniów i współpracowników? Czy 
istnieją jakieś elementy szczególne dla szkolenia zawodowego? 
 
Co zamierzasz teraz zrobić? 
Jakie dostrzegam zalety tworzenia własnych zasobów dla kształcenia zawodowego zawodowego? Czy 
istnieją jakieś ujemne strony, które mogą mnie powstrzymać przed samodzielnym tworzeniem 
zasobów? Czy mogłabym/ mógłbym współpracować z moimi koleżankami i kolegami z pracy przy 
tworzeniu zasobów edukacyjnych? 
 
Czas: 20 minut 
Ćwiczenie 8.4 Stwórz i opublikuj dowody w tabeli kompetencji  
Zapisz dowody kompetencji zdobytych w Module 8. i opublikuj przynajmniej 3 z nich w tabeli 
kompetencji. 
 
Możesz wybrać m.in.: 

• Link do filmu lub pliku dźwiękowego, 
• Plan nagrania 
• Notatki nt nienajlepszego i dobrego filmu, 
• E-tywność wykorzystującą film, 
• Refleksję dot. procesu tworzenia filmów/ nagrań. 

 
Pamiętaj, że każdy dowód kompetencji musi odpowiadać przynajmniej jednej kompetencji 
zdefiniowanej dla kursu. Listę wszystkich kompetencji znajdziesz w zdaniu zaliczeniowym kursu. 
 
Czas: 15min 
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Moduł 9. Zasoby w sieci. Wykorzystanie, dzielenie 
się i ewaluacja 

 
 
 
 
 

Czego nauczę się w Module 9 
Celem modułu jest zdobycie umiejętności wyszukiwania, selekcji, ponownego wykorzystania, dzielenia 
się oraz ewaluacji zasobów online przydatnych dla przedmiotu zawodowego, którego uczysz /obszaru 
zawodowego, w którym działasz adekwatnie do celu dydaktycznego kursu/zajęć.  
 
Po zakończeniu Modułu będziesz potrafił/ła: 
 

• wyjaśnić różnicę pomiędzy treściami objętymi tradycyjnym prawem autorskim a Otwartymi 
Zasobami Edukacyjnymi, 

• wybrać, ponownie wykorzystać oraz ocenić zasoby online, 
• zastosować warunki licencji Creative Commons,  
• wybrać zasoby zgodnie z celem kursu/zajęć. 

 
Spodziewamy się po Tobie, że: 
 

• będziesz pracować w grupie, 
• uzasadnisz w grupie swój wybór zasobów,   
• wyszukasz Otwarte Zasoby Edukacyjne,   
• napiszesz krótką refleksję nt. zasobów we własnym kontekście zawodowym, 
• w tabeli kompetencji opublikujesz dowody dla Modułu 9. 

 
 
Wprowadzenie 
W Module 5 pracowałeś/łaś nad materiałami dydaktycznymi, które możesz stworzyć samodzielnie. Są 
jednak inne sposoby na zastosowanie cyfrowych treści online. 
 
W internecie znajdziesz wiele gotowych materiałów przygotowanych w celach edukacyjnych i 
opublikowanych w oparciu o otwarte licencje. Noszą one nazwę "Otwartych Zasobów Edukacyjnych" 
(OZE, w j. angielskim Open Educational Resources - OER).  W zależności od licencji wybranej przez 
autora każdy może używać, kopiować, edytować i dystrybuować te zasoby dla własnych potrzeb. 
Pozwala to projektantowi kursu uniknąć trudnego i czasochłonnego przygotowywania zasobów, i 
wykorzystanie zaoszczędzonego czasu na przygotowanie jakościowego projektu dydaktycznego. Jest to 
także spora oszczędność kosztów związanych z zakupem specjalistycznego oprogramowania. 
 
Ocenianie zasobów 
Znalezienie informacji na interesujący nas temat nie powinno być szczególnie trudne. Jednak aby mieć 
pewność co do wiarygodności i adekwatności treści oraz możliwości ich wykorzystania warto wiedzieć, 
na co zwrócić uwagę podczas selekcji materiałów. Należy zatem sprawdzić: 
 

• wiarygodność źródła (możliwość identyfikacji autora, jego/jej afiliacji), 
• zgodę na używanie (możliwość kopiowania, adaptowania, zmieniania, dystrybuowania treści), 
• dostęp (możliwość uzyskania zasobu bez konieczności tworzenia dodatkowego konta w 

systemie, pobierania oprogramowania itp.). 
 
 
Właściwie wybrany zasób 

• pozwala zachować równowagę między treściami/ materiałami a aktywnościami uczących się; 
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• pozwala obronić się przed przeładowaniem zajęć materiałami i zapewnieniem uczącemu się 
jedynie tych treści (np. fragmenty artykułu, konkretne rozdziały), które są niezbędne do 
realizacji celów, wykonania ćwiczeń czy przygotowania projektu. 

• pozwala uniknąć dodawania zasoļow pozostających bez związku dla zaplanowanego ćwiczenia. 
Kierowanie się zasadą "o, jaki fajny film, muszę się nim podzielić z uczniami", gdy zasób nie 
stanowi wartości dodanej lub jest powtórzeniem informacji już przedstawianych jest jednym z 
częściej powtarzających się błędów przy projektowaniu zajęć online.  Brak instrukcji 
dołączonych do filmu (np. obejrzyj film, zwróć uwagę na... zastanów się nad... ) sprawi, że czs 
poświęcony na oglądanie może zostać zmarnowany.  

• pozwala zachować równowagę miedzy multimediami  treściami statycznymi. dostępność 
zróżnicowanych formatów pozwala na tworzenie przekazu wielokanałowego (teksty, grafiki, 
zdjęcia, filmy, nagrania, animacje itp), które urozmaicą kurs i będą miały pozytywny wpływ na 
percepcję.  

 
Ponowne wykorzystywanie zasobów 
Ponowne wykorzystanie OZE wymaga ich lokalizacji czyli dostosowania do nowego kontekstu 
geograficznego, dydaktycznego, politycznego czy technologicznego, w którym zostaną ponownie 
wykorzystane. Zwykle oznacza to nieco więcej niż tłumaczenie zasobów na dany język czy zastąpienie 
zdjęcia innym, bardziej czytelnym w danej kulturze. Lokalizacja to sedno ponownego wykorzystania 
OER - uosabia bowiem różnorodność, otwartość i elastyczność. 
 
Bez względu na to gdzie mieszkasz czy pracujesz, gdy dokonujesz modyfikacji otwartych i darmowych 
zasobów jednocześnie je lokalizujesz. Jest wiele powodów, dla których edukatorzy lokalizują materiały 
aby dostosować do:  
 

• konkretnej metody nauczania lub stylu uczenia się, 
• innego poziomu nauczania, 
• innej dyscypliny naukowej, 
• odmiennego środowiska uczenia się, 
• odmiennych potrzeb, 
• kontekstu kulturowego czy społecznego, 
• potrzeb specyficznego podejścia dydaktycznego, 
• wymogów programu nauczania, określonych standardów, wymagań egzaminacyjnych itp itd.. 

 
Te przykłady łączą w sobie zdolność do adaptowania materiałów do konkretnych i unikalnych potrzeb. 
Proces lokalizowania OZE jest wzmacniającym doświadczeniem: wykorzystując materiały można je 
modyfikować w taki sposób, w jaki uważa się to za właściwe. Zasoby wyszukane w repozytorium 
otwartych zasobów różnią się od tych otrzymanych od komercyjnego dostawcy: najczęściej oznaczone 
są licencją pozwalającą na ich dostosowanie do lokalnych wymagań i potrzeb. Materiały komercyjne 
najczęściej na to nie pozwalają. 
 
Korzystając z otwartych zasobów, modyfikując je i ponowne dzieląc się nimi stajesz się częścią procesu 
tworzenia OZE. Jednocześnie lokalizujesz materiały dla swoich potrzeb i udostępniasz za darmo dla 
innych edukatorów i uczących się. Ponowne dzielenie się zmodyfikowanymi materiałami pozwala 
zrozumieć sposób ich adaptacji [za: Connexions: http://cnx.org/content/m15222/latest ] 
 
Dzielenie się zasobami online 
Zasoby, które tworzysz i którymi się dzielisz, stanowią wartościowe źródło informacji dla innych. 
Przyczyniają się one do wzmocnienia praktyki otwartych zasobów, jej zakorzenienia się i umocnienia w 
edukacji. 
Czasem trudno sobie wyobrazić jak ktoś na drugim końcu świata może wykorzystać tworzone przez 
mnie lokalnie materiały. Jednak trzymanie się zasad opracowywania zasobów sprawi, że ich 
modyfikowanie przez inne osoby będzie łatwiejsze.  
Celem Modułu jest uzyskanie umiejętności wyszukiwania, wybierania, ponownego wykorzystywania i 
ewaluacji zasobów online dla przedmiotów zawodowych zgodnie z wybranymi celami kształcenia. 
 
Lista repozytoriów Otwartych Zasobów Edukacyjnych w ujęciu zawodowym 
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• Curriki http://www.curriki.org/welcome/resources-curricula/ - online curricula, syllabus, 
lessons scenario mainly for secondary school. For VET content search in: Career and Technical 
Education and Health; 

• Open Course Library: http://opencourselibrary.org/; 
• College Open Textbooks: http://www.collegeopentextbooks.org/opentextbookcontent/open-

textbooks-by-subject; 
• Wikieducator - Technical and Vocational Education: 

http://wikieducator.org/Content#Technical_and_vocational_education; 
• Professional Education, Testing and Certification Organization International (PEOI) - 

http://www.peoi.org/Courses/Coursesen/coursesframe.html - educational materials for VET 
subjects; 

• OpenScout  (http://learn.openscout.net/)- skill-based search of open content for training 
management specialists; 

• Wikipedia - free online encyclopedia http://en.wikipedia.org (available in most languages); 
• Jamendo  (http://www.jamendo.com/) – music (selected materials under the Creative 

Commons licence). 
 
Wyszukiwarki  Otwartych Zasobów Edukacyjnych  
 

• Creative Commons Search - multisearch engine (http://search.creativecommons.org/). It 
allows for searching resources from Google, Google Graphics, Flickr, Europena,  Jamendo, 
Wikimedia Commons and a few others. After picking up services you would like to search in, 
you have an option to  ‘use for commercial purposes’ and ’modify, adapt, or build upon’. 

• Google – advanced search (field: user’s rights) 
https://www.google.pl/advanced_search?q=ss&biw=1299&bih=827&hl=pl 

• Flickr http://www.flickr.com/  - repository of photos uploaded by user. Over 200 mln photos 
on Creative Commons.  In advanced search you can decide to search only for photos published 
on different Creative Commons licenses (“Find content to use commercially” or  “Find content 
to modify, adapt, or build upon"). 

• YouTube http://youtube.com - video repository. Here you can find tutorials, recordings of 
lessons, labs, etc. Most content is available on standard YouTube licence (copyrighted), 
however in advanced search YouTube offers a possibility to search for content under Creative 
Commons Attribution licence. 

• Vimeo - https://vimeo.com/ video repository. Allows for adding video content on every 
Creative Commons licence. 

 
Serwisy do dzielenia się zasobami w sieci  
 
Publikowanie zasobów wymaga stworzenia konta i zalogowania się.  
 

• Flickr http://www.flickr.com/ - zdjęcia. Publikacja na każdej licencji Creative Commons.  
• YouTube http://youtube.com - wideo. Publikacja tylko na CC BY lub standardowej licencji 

YouTube. 
• Vimeo https://vimeo.com/ - wideo. Publikacja na każdej licencji Creative Commons.  
• Slideshare http://www.slideshare.net/ - prezentacje. Publikacja na każdej licencji Creative 

Commons.   
• Scribd http://scribd.com/ - dokumenty w PDF, DOC i Open Office. Publikacja na każdej licencji 

Creative Commons.  
• Soundcloud https://soundcloud.com/ - audio.  Publikacja na każdej licencji Creative Commons.  

 
 
Ćwiczenia  
 
Ćwiczenia 9.1 Sprawdź zasady wykorzystania gotowych materiałów w sieci 
Obejrzyj krótki filmik (http://www.amara.org/pl/videos/qkVyfvyulT1B/info/creative-commons-kiwi/) 
autorstwa Creative Commons (napisy w j. polskim wybierz z menu "Select language" pod oknem 
filmu): 
 

http://www.amara.org/pl/videos/qkVyfvyulT1B/info/creative-commons-kiwi/
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Znajdziesz tam informacje o zasadach wykorzystania gotowych materiałów dostępnych w Internecie 
na licencjach Creative Commons. Zastanów się czy i w jaki sposób wykorzystywałeś/łaś pracę innych 
osób, która jest dostępna w sieci. Czy sprawdzałeś/łaś warunki na jakich możesz skorzystać z tej pracy?   
 
Następnie udaj się do serwisu, z którego najczęściej korzystasz przy przygotowywaniu się do 
zajęć/pracy i znajdź przynajmniej dwa zasoby, które mógłbyś/mogłabyś wykorzystać w swoim 
kursie/przedmiocie/obszarze zawodowym. Sprawdź zasady wykorzystania i spróbuj się do nich 
zastosować. Zastanów się o czym musisz koniecznie pamiętać przy wykorzystaniu materiałów innych 
osób? Jak się do tego zastosować na twoim kursie e-learningowym/zajęciach? 
 
Swoje refleksje zanotuj w dowolnej formie (np. na blogu). Uwzględnij je podczas pisania krótkiej 
refleksji lub wypełniania tabeli kompetencji.  
 
Ćwiczenie 9.2 Dobierz zasoby do celu uczenia się  
W Module 4. nauczyłeś/łaś się jak projektować cele dydaktyczne i e-tywności. Celem tego ćwiczenia 
jest odpowiedni dobór materiałów do kursu/zajęć, tak aby pozwalały zrealizować zaprojektowane cele 
szczegółowe i w efekcie cele ogólne kursu. 
 
W tym ćwiczeniu będziesz pracował/a w grupie. Zadaniem grupy jest wyszukanie i zaproponowanie 2 
zasobów do wybranego tematu/celu (z listy poniżej) i opublikowanie ich lub linków do nich na Forum 
Modułu w osobnym wątku. Następnie grupa uzasadnia swoją propozycję pod kątem celu, 
przydatności, licencji oraz jakości. Zaproponowane zasoby muszą reprezentować różne typy/formaty. 
Praca wszystkich grup zostanie podsumowana przez prowadzącego moduł. Podziału na grupy i 
przypisania tematów do grup dokona prowadzący na początku modułu.  
 
Podczas wyszukiwania skorzystaj z baz otwartych zasobów, które poznałeś/łaś w poprzednim 
ćwiczeniu, wyszukiwarek, z których korzystasz na co dzień i innych sprawdzonych przez Ciebie 
sposobów.  
 
Lista celów/tematów do wyszukiwania (każda grupa ma jeden temat): 
 

• Po zakończonej lekcji uczeń będzie potrafił napisać artykuł na Wiki na temat kuchni w swoim 
regionie/kraju. 

• Po zakończonej lekcji uczeń będzie potrafił wyjaśnić czym jest Web 2.0.  
• Po zakończeniu modułu uczestnik będzie potrafił wymienić zalety metody webquest.   
• Po zakończonej lekcji uczeń będzie potrafił przygotować listę dobrych praktyk na temat 

tworzenia angażujących prezentacji.   
 
 
Ćwiczenie 9.3 Wyszukaj i użyj otwarte zasoby w swojej e-tywności 
Z modułu 4 wiesz, że jednym z elementów e-tywności jest iskra (= bodziec inicjujący działania). Zasoby 
zdecydowanie mogą pełnić rolę iskry w e-tywnościach. Ćwiczenie 9.2 podkreśla znaczenie 
odpowiedniego wyboru takich zasobów, które wspierają realizację celów edukacyjnych. 
 
Twoje zadanie składa się z kilku etapów: 
 
1) W Internecie znajdź jeden zasób opublikowany wraz z prawem do modyfikacji (sprawdź, która 
licencja Creative Commons na to zezwala), który będzie przydatny dla e-tywności jaką 
zaprojektowałeś/łaś w Module 4. W materiałach Modułu znajdziesz listę repozytoriów Otwartych 
Zasobów Edukacyjnych oraz przykłady wyszukiwarek otwartych treści. Choć lista jest długa, nie jest 
oczywiście kompletna. Wybierz z niej kilka repozytoriów i znajdź materiały, które będą przydatne w 
twoim kontekście zawodowym.  
 
2) Zaadaptuj wybrany zasób, tak abyś mógł/mogła wykorzystać go w swojej e-tywności. Pamiętaj, że 
ilość i wymiar zmian zależy tylko od ciebie. Możesz skasować część zawartości, napisać fragment od 
nowa lub zmienić jedynie kilka słów i dodać elementy multimedialne.   
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3) Opublikuj link do oryginalnego zasobu oraz załącz plik ze zmodyfikowaną wersją na forum Modułu. 
Weź udział w dyskusji na temat sposobów lokalizacji otwartych treści. W swojej wypowiedzi na forum 
możesz napisać o następujących kwestiach: 
 
W jaki sposób zmodyfikowałeś/łaś znaleziony zasób?  
W jaki sposób dokonałeś/łaś lokalizacji (wg swoich potrzeb/potrzeb instytucji)? Jakie korzyści widzisz?    
Czy lokalizacja to jedynie proces adaptacji istniejących materiałów do określonych warunków, czy 
także metodologia tworzenia nowych zasobów na bazie istniejących?   
Jeśli podczas pracy nad ćwiczeniem znajdziesz ciekawe repozytoria Otwartych Treści Edukacyjnych, 
podziel się linkami na forum Modułu. 
 
 
Ćwiczenie 9.4. Podziel się swoimi zasobami w sieci 
W Module 8 stworzyłeś/łaś i opublikowałeś/łaś filmik wideo w serwisie YouTube. Sprawdź na jakich 
warunkach dostępna jest twoja praca. Prawdopodobnie nie udostępniłeś/łaś go na otwartych 
zasadach lecz wybrałeś/łaś standardową licencję YouTube. W ćwiczeniu 9.3 zaadaptowałeś/łaś 
materiał autorstwa innej osoby. Teraz czas na podzielenie się swoją pracą.  
 
W materiałach Modułu znajdziesz listę Otwartych Zasobów Edukacyjnych wraz z przykładami serwisów 
do dzielenia się zasobami w sieci na licencjach Creative Commons. Zdecyduj czy chcesz podzielić się 
swoim wideo z Modułu 8 czy materiałem, nad którym pracowałeś w ćwiczeniu 9.3. Wybierz 
odpowiednią licencję dla swojej pracy. Pamiętaj, że dowolną licencję dla filmu możesz wybrać jedynie 
w przypadku kiedy wszystkie elementy filmu (np grafiki, muzyka) są twojego autorstwa. W przeciwnym 
przypadku musisz wybrać taką licencję, która będzie zgodna z warunkami, na jakich zostały 
opublikowane elementy stworzone przez inne osoby. Podobnie z adaptowanym zasobem.  
 
Napisz na Forum Modułu 9 krótką wypowiedź, w której wyjaśnisz swój wybór licencji oraz podzielisz 
się swoimi obserwacjami na temat ograniczeń i barier, które istnieją w udostępnianie otwartych treści 
w kontekście zawodowym.  
 
W wyborze licencji może pomóc ci poniższa infografika:  
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Ćwiczenie 9.5. Napisz krótką refleksję  
Zastanów się nad swoim doświadczeniem zdobytym w Module 9 i zapisz swoją refleksję w max. 200 
słowach. Opublikuj ją na swoim blogu. 
 
Które z doświadczeń wybierzesz? 
np. adaptacja i lokalizacja zasobów dostępnych w sieci, wyszukiwanie, dzielenie się własnymi 
zasobami, dzielenie się zaadaptowanymi zasobami.  
 
Dlaczego to właśnie doświadczenie jest dla ciebie istotne? 
Czy Otwarte Zasoby Edukacyjne są przydane w przedmiocie zawodowym, którego uczysz /obszarze 
zawodowym, w którym działasz? Czy będziesz dzielił/ła się swoimi zasobami w sieci?  
 
Co zamierzasz teraz zrobić? 
Jakie widzisz szanse wykorzystania otwartych zasobów autorstwa innych osób w twoim kontekście 
zawodowym?  
 
Czas: 20min 
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Ćwiczenie 9.6. Stwórz i opublikuj dowody w tabeli kompetencji 
Zapisz dowody kompetencji zdobytych w Module 9. i opublikuj przynajmniej 3 z nich w tabeli 
kompetencji. 
 
Możesz wybrać m.in.: 
 

• zrzuty ekranu/linki do forum, 
• linki do narzędzi lub repozytoriów Otwartych Zasobów Edukacyjnych ciekawych z punktu 

widzenia kształcenia zawodowego, 
• linki zasobów online, którymi dzieliłeś/łaś się w Module, 
• refleksję, 
• linki, notatki czy inne materiały, które chcesz zapisać w zawiązku z modułem. 

 
Pamiętaj, że każdy dowód kompetencji musi odpowiadać przynajmniej jednej kompetencji 
zdefiniowanej dla kursu. Listę wszystkich kompetencji znajdziesz w zadaniu zaliczeniowym kursu. 
 
Czas: 15 min.  
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Moduł 10. Rola prowadzącego i podsumowanie 
 
 
 
 

Czego nauczę się w Module 10 
Celem modułu jest nabycie umiejętności organizacji własnej pracy prowadzącego kurs e-learningowy 
związany z przedmiotami zawodowymi, jak również rozwinięcie umiejętności ewaluacji własnych 
umiejętności. Jest to także moduł podsumowujący cały kurs. 
 
Po zakończeniu modułu będziesz potrafić: 
 

• wyjaśnić role i kompetencje prowadzącego kurs e-learningowy, 
• zaplanować prowadzenie kursu e-learningowego, 
• dokonać ewaluacji własnych umiejętności, 
• zaprezentować informacje dotyczące swoich osiągnięć i postępów w kursie. 

 
Spodziewamy się po tobie, że: 
 

• przeczytasz materiały związane z modułem, 
• ocenisz i porównasz swoje umiejętności pod kątem prowadzenia kursów, 
• opublikujesz wykres wraz z komentarzem, 
• wybierzesz dowody i uzupełnisz tabelkę kompetencji dla Modułu 10, 
• napiszesz krótką refleksję. 

 
 
Wprowadzenie. Rola prowadzącego  
Trudno jest uczyć się, jeśli nie masz z kim dzielić się swoimi przemyśleniami, gdy nikt nie odpowie ci na 
pytania i nie udzieli wsparcia. Jakkolwiek współuczestnicy twojego kursu mogą przejąć część zadań, to 
jednak obecność prowadzącego (inaczej też facylitatora, moderatora, tutora) jest niezwykle istotna dla 
efektywnego uczenia się online. Jednak wcielenie się w rolę eksperta od wiedzy dziedzinowej jest 
jedynie jedną z wielu ról, jaki przyjąć może prowadzący zajęcia. Spodziewa się od niego nie tyle 
przekazania wiedzy ale raczej stworzenia przestrzeni i warunków, w których aktywności i zasoby 
umożliwią uczestnikom zdobywanie kompetencji. Nabiera to szczególnego znaczenia w kształceniu 
przedmiotów zawodowych, w których uczący się nabywa umiejętności praktyczne, wiedzę operacyjną 
tak by stać się kompetentnym pracownikiem. 
 
Wzmiankowana już przez nas Gilly Salmon, praktyk e-learningu (więcej na temat jej pracy możesz 
przeczytać na stronie w j. angielskim All Things in Moderation), wyróżnia 5 głównych obszarów 
kompetencji moderatora. Wszystkie zostały ujęte w kwestionariuszu samooceny moderatora, 
wypełnianym przez ciebie w Module 1. 
 
• Zrozumienie specyfiki procesu online. Jest to uświadomienie sobie, że uczenie się w Internecie 

wymaga nieco innego podejścia niż to wykorzystywane w tradycyjnej klasie. Zdolność do 
adaptowania metod pracy do nowego kontekstu. Wiedza o tym jak wykorzystać potencjał 
środowiska uczenia się online i jak radzić sobie z jego ograniczeniami. 

• Umiejętności techniczne, rozumiane jako radzenie sobie z narzędziami, w szczególności zaś 
zdolność do wybrania funkcjonalności szczególnie przydatnych w e-learningu. Jest bowiem wiele 
narzędzi, które nie zostały zaprojektowane bezpośrednio w celach edukacyjnych, jednak świetnie 
nadają się także i do tego. Musisz jedynie odkryć ich możliwości. 

• Komunikowanie się online. Zrozumienie specyfiki komunikacji asynchronicznej, odroczonej w 
czasie i różnic w stosunku do komunikacji bezpośredniej. Umiejętność komunikowania się w 
sposób naturalny i efektywny. 

• Kompetencje związane z nauczaną dyscypliną. Wiedza na temat źródeł materiałów najlepiej 
pasujących do celów uczenia się zdefiniowanych na poziomie zarówno kursu jak i aktywności. 
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• Przekonania i cechy indywidualne. Pozytywne podejście i motywacja do pracy i rozwijania się jako 
moderator. Nie ma bowiem sensu w podejmowanie zadań, co do których zasadności nie jest się 
przekonanym. 

 
Dodatkowo wyróżnia się z kolei 4 role, w jakie wciela się moderator: 
 
Rola dydaktyczna: wspieranie procesu uczenia a nie "wkładanie" wiedzy w głowy uczestników. 
Zadania: 
• dostarczanie wskazówek, 
• dostarczanie informacji zwrotnej, 
• udzielanie rad, 
• ocenianie, 
• motywowanie, 
• ułatwianie interakcji między uczestnikami kursu a/i zasobami, 
• inicjowanie, moderowanie i monitorowanie dyskusji. 
 
Rola techniczna. Aby efektywnie uczestniczyć w kursach prowadzący powinien sprawnie posługiwać 
się komputerem, internetem i swobodnie czuć się na platformie kursu. Jest to szczególnie istotne w 
początkowych stadiach kursu, gdzie od prowadzącego oczekuje się wsparcia technicznego: pomocy w 
logowaniu i obsłudze platformy. 
 
Rola organizacyjna. Chociaż w e-learning szczególnie istotna jest umiejętność pracy indywidualnej i 
podejmowanie inicjatywy przez uczącego się to nie oznacza to pozostawienia go samemu/ samej 
sobie. Prowadzący powinien pomagać uczestnikom kursu w rozwijaniu umiejętności samodzielnej 
pracy i uczenia się, niezależności i organizacji swoich działań jak również i budowania własnego 
środowiska uczenia się (np. kształtowanie się grupy, poznawanie się). Do zadań prowadzącego może 
należeć: 
• monitorowanie aktywności uczestników, 
• kontakty indywidualne uczestnikami nieaktywnymi, 
• pomoc w "nadrobieniu" materiału, 
• ustalanie i egzekwowanie terminów, 
• organizacja pracy na platformie (porządkowanie forów dyskusyjnych, rozwiązywanie problemów 

logistycznych itp.) 
 
Rola społeczna. Uczenie się jest rzadko aktywnością w pełni indywidualną. Zazwyczaj to działanie 
społeczne, tak jak na naszym kursie. Jego podstawą jest komunikacja. Dlatego jedną z ważniejszych 
funkcji prowadzącego jest socjalizacja, spowodowanie, by z reguły obcy sobie ludzie efektywnie 
porozumiewali się on-line, by uformowali dynamiczną grupę osób uczących się od siebie. Ważne jest 
stworzenie bezpiecznego, przyjaznego środowiska pracy, w którym uczestnicy chętnie dzielą się 
swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i wiedzą z innymi uczestnikami kursu, nie boją się wyrażać - 
w sposób kulturalny i niekonfliktowy - swoich (czasem odmiennych czy kontrowersyjnych) opinii. 
 
W kształceniu zawodowym metody facylitacji (prowadzenia zajęć online) zawierają także dyskusję, 
rozwiązywanie realnych problemów i przypadków, badanie, demonstracje eksperckie i wykłady. 
Zawsze metodę weryfikuje sprawdzenie jej w konkretnej sytuacji. Szczególnie istotne jest: 
• położenie nacisku na (przyszły) zawód uczącego się, co nadaje uczeniu się specyficzny i  konkretny 

wymiar. 
• zachęcanie do wykonywania praktycznych i aktywizujących ćwiczeń tak, by umożliwić uczącym się 

wzajemne interakcje i zastosowanie umiejętności na równi z zapamiętywaniem i wykonywaniem. 
• umożliwianie podjęcia współpracy oraz negocjowanie procesu uczenia się i oceniania.  
• postrzeganie uczących się jako współtwórców wiedzy i umiejętności. 
• docenienie, że zarówno doświadczenie życiowe jak i wiedza nabyta wcześniej stanowią istotne 

podstawy do konstruowania nowej wiedzy i umiejętności (choć mogą stanowić także i bariery) 
(por. Smith, P., Blake, D., 2005). 

 
Zarządzanie czasem 
Zarządzanie czasem jest szczególnie istotne dla prowadzącego kurs. E-moderator musi zmierzyć się ze 
specyficznymi wyzwaniami. Tekst poniżej skupia się na wybranych strategiach, które pomogą ci 
planować działania online. Chociaż e-learning często opisuje się jako "dostępny 24/7" to nie oznacza, 
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że i ty musisz być zawsze online. Twoim zadaniem jest zadecydowanie ile czasu potrzebujesz aby 
zrealizować założenia kursu. 
 
Etap projektowania kursu 
 
Określ ilość czasu, jaką oczekujesz, że poświęcą uczestnicy kursu i ty sam/sama (dziennie i tygodniowo) 
na pracę w kursie. Weź pod uwagę nie tylko swoją motywację ale także czynniki zewnętrzne, takie jak 
łączenie pracy online z codziennymi obowiązkami, przerwy wakacyjne czy święta. Niedoszacowanie 
czasu jest jednym z częstszych powodów frustracji i prowadzi w rezultacie do zwiększonej ilości pracy. 
Zaplanuj narzędzia, które mogą ci pomóc w organizacji, korzystaj z kalendarza i planuj z 
wyprzedzeniem.  
 
• przygotowanie wsparcia to świetna inwestycja: problemy zawsze się pojawią ale mogą zostać 

przewidziane. Poświęć czas na przygotowanie wsparcia dla uczestników kursu (np. opracuj 
przewodnik po kursie, listę zadawanych pytań, doprecyzuj polecenia i strukturę kursu). To pomoże 
ograniczyć ilość pytań ze strony uczestników a tym samym oszczędzi twój czas.  Jeśli prowadzisz 
kilka edycji tego samego kursu ta inwestycja zwróci się wielokrotnie.  

• projektuj treści do ponownego wykorzystania. Zapisuj swoje komentarze np. podsumowania 
dyskusji, pomocne sformułowania czy całe wypowiedzi. Nigdy nie wykorzystasz ich w całości ale 
może je adaptować do bieżących potrzeb. Przykładem takiego zasobu jest Przewodnik po kursie.  

 
Etap prowadzenia kursu 
 
• Pracuj systematycznie. Odpowiadaj regularnie na wiadomości (najwyżej dwa dni). Ten czas może 

zostać wydłużony, jeśłi np. czekasz na czyjąś pracę ale regularność kontaktów jest niezwykle 
ważna. Podziel swoją pracę na mniejsze części, będzie łatwiejsza do wykonania dla ciebie i 
prostsza do przyswojenia przez uczących się. 

• Korzyść z tego odniosą nie tylko oni, powinno to ułatwić pracę również Tobie. Jeśli wszyscy na 
czas prześlą zadanie albo wypowiedzą się w dyskusji, to przygotowanie spójnej informacji 
zwrotnej będzie od Ciebie wymagało tylko jednorazowego wysiłku. Nie będzie konieczne ponowne 
wracanie do tego, co pisali inni, żeby odpisać jakiemuś spóźnialskiemu. 

• Bądź na bieżąco online. Wykorzystaj do prowadzenia kursu różne luki, które pojawią się w Twoim 
rozkładzie dnia. 

• Poznaj narzędzia. Korzystaj z programów, które dobrze znasz. Wykorzystuj te ich funkcje, które 
pozwalają organizować i przyspieszać pracę (np. zakładki w przeglądarce, filtry w mailu, 
obserwacje forum w Moodle’u). 

• Ćwicz pisanie. Ważną częścią prowadzenia zajęć online jest pisanie, głównie maili i postów na 
forum. Przygotuj sobie standardowe elementy wypowiedzi, które zaoszczędzą twój czas. 

• Zbuduj grupę. To wzmocni efektywność twoją i uczestników. Gdy grupa jest aktywna to 
zorganizowanie jej pracy będzie kosztowało cię mniej wysiłku. Możliwe, że rozwiązanie problemu 
pojawi się samo, zanim zdążysz zainterweniować. 

 
 
Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 10.1. Oszacuj swój czas pracy  
Podczas projektowania kursu oszacowaliśmy średni czas pracy uczestnika na 4 godziny tygodniowo. 
Czas był przypisany zarówno do całego modułu, jak i do poszczególnych ćwiczeń. Także pisząc teksty 
czy dobierając zasoby szacowaliśmy przeciętny czas potrzebny do zapoznania się z materiałami. 
 
Przedyskutuj, czy nasze szacunki były prawidłowe. Jeśli się pomyliliśmy, to które z ćwiczeń zostały źle 
oszacowane? Ile czasu zajęła ci praca nad kursem? Jak sądzisz, co było przyczyną poświęcenia 
mniejszej/ większej niż zakładana ilości czasu? Jakiem możesz wyciągnąć wnioski dla swojej pracy? 
 
Opublikuj swoje spostrzeżenia na Forum. 
 
 
Ćwiczenie 10.2 Wypełnij kwestionariusz samooceny  
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Poniższy kwestionariusz został opracowany w oparciu o koncepcję kompetencji prowadzącego 
(moderatora) kursy e-learningowe autorstwa Gilly Salmon. Umożliwia on ocenę własnych umiejętności 
pod kątem prowadzenia zajęć online. 
 
Odnieś się do każdego z 30 stwierdzeń pogrupowanych w 5 obszarów kompetencji istotnych dla 
prowadzącego zajęcia online. Zrobisz to dwukrotnie: na początku i na końcu kursu (w Module 10). Tym 
samym będziesz mogła/mógł porównać swoje wyniki i zastanowić się nad tym, czego dowiedziałaś/eś 
się podczas kursu. 
 
Odpowiedzi: 
 
T – to zdanie opisuje mnie, 
 
? – nie potrafię określić 
 
N - to zdanie mnie nie opisuje 
 

ROZUMIENIE SPECYFIKI PROCESU ONLINE 

Mam doświadczenie z uczestnictwa w kursach e-learningowych. 

Znam specyficzne korzyści, które daje uczenie się online. 

Znam technologie i narzędzia specyficzne dla uczenia się online. 

Potrafię motywować i organizować pracę grupy w sieci 

Potrafię stworzyć i poprowadzić angażujące zajęcia online. 

Potrafię stosować szeroki zakres narzędzi i metod uczenia się online. 

 

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE 

Znam podstawowe narzędzia internetowe. 

Znam programy, które można wykorzystać do uczenia się online. 

Potrafię oceniać aplikacje pod kątem przydatności do uczenia się online. 

Znam takie funkcjonalności wykorzystywanych narzędzi, które ułatwiają ocenę pracy 

Technologie przeszkadzają mi w uczeniu (się) online.  

Potrafię z różnych narzędzi zbudować spójne środowisko uczenia się. 

 

KOMUNIKOWANIE SIĘ ONLINE 

Znam i wykorzystuję netykietę. 

Potrafię napisać spersonalizowaną, naturalną wiadomość online. 

Czuję się swobodnie, komunikując się z innymi za pośrednictwem Internetu. 

Potrafię zmobilizować innych do aktywności online. 

Potrafię docenić i wykorzystać w nauczaniu różnice w doświadczeniu i podejściu poszczególnych 
uczestników kursu. 

W dyskusjach na forum potrafię oddzielić emocje od warstwy merytorycznej wypowiedzi.   

Nie reaguje impulsywnie na agresywne i kontrowersyjne zachowania na forum dyskusyjnym (trolling). 

 

KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z NAUCZANĄ DYSCYPLINĄ 

Czuję się pewnie w mojej dziedzinie, mogę dzielić się moją wiedzą z innymi. 
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Znam ciekawe materiały online z tematu, którego uczę. 

Znam tematy, które zaciekawią uczestników i potrafią sprowokować ich do dyskusji. 

Potrafię sprawiedliwie i trafnie ocenić aktywności uczestników/ uczniów wykonywane online. 

Potrafię ocenić, które materiały online szczególnie dobrze sprawdzą się jako wartościowa podstawa 
aktywności na moim kursie. 

Potrafię na bieżąco modyfikować temat w zależności od tego, jakie jest zaangażowanie uczestników 
kursu. 

 

PRZEKONANIA I CECHY INDYWIDUALNE  

Chcę uczyć online. 

Potrafię również w Sieci zaprezentować się jako „żywy” prowadzący. 

Nie boję się podejmowania nowych działań w Internecie. 

Kształcenie siebie i innych w środowisku online naprawdę sprawia mi przyjemność. 

Potrafię sprawić, aby ludzie uczyli się wzajemnie w sieci. 

 
 
Ćwiczenie 10.3. Wykonaj wykres 
Przygotuj dwa wykresy na podstawie kwestionariuszy samooceny wypełnianych w ćwiczeniu 1.7 oraz 
10.2, w których zaprezentujesz graficznie i porównasz swoje umiejętności rozwijane podczas kursu.  
Wykresy opublikuj na forum modułu wraz z refleksyjnym komentarzem. Jak oceniasz swoje postępy? 
Które z umiejętności moderacyjnych rozwinąłeś/ aś najbardziej, a które wymagają jeszcze pracy? Które 
z aktywności były najbardziej przydatne dla ciebie? Które z umiejętności moderowania uważasz za 
najważniejsze w swoim kontekście zawodowym i generalnie w kształceniu zawodowym? 
 
Przykładowe wykresy:  
 

  
Wykres ilustruje procent odpowiedzi uczestnika kursu: “Tak” (T), “Nie” (N) oraz "Nie wiem" (?) w 
kwestionariuszu samooceny wypełnianym dwukrotnie. 
 
 
Ćwiczenie 10.4. Napisz krótką refleksję 
Zastanów się nad swoim doświadczeniem zdobytym w Module 10. i zapisz swoją refleksję w max. 200 
słowach. Opublikuj ją na swoim blogu. 
 
Które z doświadczeń wybierzesz? 
Rezultat porównania wyników 2 kwestionariuszy samooceny 
 
Dlaczego to właśnie doświadczenie jest dla ciebie istotne? 
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W jaki sposób świadomość istnienia kluczowych dla prowadzącego kompetencji wpłynie na 
efektywność mojego uczenia?  Czy niektóre z wymienionych kompetencji są szczególnie ważne dla 
kształcenia zawodowego? 
 
Co zamierzasz teraz zrobić? 
W jaki sposób wykorzystasz wiedzę o umiejętnościach facylitatora i zarządzaniu czasem w e-learningu 
w swojej praktyce zawodowej? 
 
Czas: 20 min. 
 
 
Ćwiczenie 10.5. Stwórz i opublikuj dowody w tabeli kompetencji  
Zapisz dowody kompetencji zdobytych w Module 10. i opublikuj przynajmniej 3 z nich w tabeli 
kompetencji. 
 
Możesz wybrać między innymi: 
 

• wykres ilustrujący twój rozwój podczas realizacji kursu, 
• wypowiedź z forum nt. szacowanego czasu pracy, 
• refleksję, 
• linki, notatki czy inne materiały, które chcesz zapisać w związku z modułem. 

 
Czas: 15 min. 
 
 
Ćwiczenie 10.6. uporządkuj swój blog: refleksja i kompetencje 
Po zakończeniu Modułu 10. masz jeszcze 5 dni na uporządkowanie wpisów na blogu pod kątem tabeli 
kompetencji. 
 
Uporządkowanie polegać ma na zmianie statusu dostępności postów, które nie dotyczą zaliczenia i 
tabeli kompetencji: z "wpis widoczny dla wszystkich" na "wpis prywatny (szkic)". Aby zmienić status 
wpisu kliknij "edytuj" przy danym wpisie na blogu a następnie w polu "opublikuj do" zmień lub 
utrzymaj status wpisu. 
 
• Wszystkie posty dotyczące tabeli kompetencji oraz refleksji mają mieć status "wpis widoczny dla 

wszystkich". 
• Wszystkie posty NIE dotyczące tabeli kompetencji czy refleksji mają mieć status "wpis prywatny 

(szkic)". 
Termin porządkowania wpisów z tabelą i refleksjami upływa ---------. Wpisy na blogu dokonane po tym 
terminie nie będą brane pod uwagę.  
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