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Poradnik EDGE
W sytuacji, gdy w większości krajów Unii Europejskiej szkoły i 

uniwersytety zostały zamknięte, aby powstrzymać 

rozprzestrzenianie się koronawirusa, bezprecedensowa liczba 

uczniów nie miała zajęć przez bliżej nieokreślony czas. To 

wyjątkowe zakłócenie wywołało ruch w kierunku różnych form 

nauczania cyfrowego. Stało się jednak jasne, że wiele szkół i 

nauczycieli nie czuje się w pełni przygotowanych do tej nagłej 

potrzeby wdrożenia cyfrowego uczenia się na większą skalę i 

musi przezwyciężyć kilka kluczowych wyzwań, barier i 

przeszkód. Niemniej jednak, uczenie się cyfrowe może stanowić 

ważny krok naprzód w rozwoju systemów edukacyjnych i może 

być szansą dla nauczycieli i uczniów. Dlatego też przedstawione 

wytyczne powinny służyć jako wskazówki dotyczące 

potencjalnych korzyści i przeszkód, które mogą towarzyszyć 

cyfrowemu uczeniu się, oraz stanowić solidną podstawę 

możliwych podejść do tej formy edukacji.

W ten sposób staraliśmy się opracować wytyczne, które są 

intuicyjne i łatwe w użyciu i czytaniu, próbując odpowiedzieć 

na najczęściej zadawane pytania, które mogą pojawić się w 

codziennej praktyce.

Czytelnicy są zatem zaproszeni do zapoznania się z całością 

wytycznych, ale równie dobrze mogą po prostu poszukać 

sugerowanych odpowiedzi na konkretne pytania.

Autorzy niniejszych wytycznych wywodzą się z różnych 

środowisk (uniwersytety, szkolnictwo średnie i wyższe, szkoły). 

Dlatego mamy nadzieję, że zaprezentowane wskazówki 

zachęcą jak największą liczbę nauczycieli i praktyków do 

stosowania cyfrowego uczenia się w ich codziennej pracy.

Czym jest kształcenie cyfrowe?

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił znaczący wzrost 

wykorzystania technologii we wszystkich dziedzinach życia. 

Wśród tych obszarów transformacje technologiczne wpłynęły na 

środowisko uczenia się, metody uczenia się i nauczania, a 

także na odpowiednie kompetencje nauczycieli i uczniów w 

szkołach.

Zazwyczaj praktyki nauczania, które w pewnym stopniu opierają 

się na metodach związanych z technologią, są określane 

umownym terminem "kształcenie cyfrowe". W ten sposób 

cyfrowe uczenie się obejmuje cały szereg podejść do nauczania 

i uczenia się, które mają na celu wzmocnienie doświadczeń 

edukacyjnych i instrukcji poprzez integrację technologii [1]. 

Objaśnienie obok zawiera przegląd podobnych lub pokrewnych 

terminów.
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Kształcenie cyfrowe to każdy rodzaj 

uczenia się, który jest wspomagany 

przez technologię lub przez praktykę 

instruktażową, która z kolei efektywnie 

wykorzystuje technologię.

Guidelines

For Online 

And Digital 

Teaching And 

Learning

Kształcenie na odległość jest formą 

kształcenia, która charakteryzuje się 

fizycznym oddzieleniem nauczycieli i 

uczniów podczas procesu nauczania i 

uczenia się.

E-learning opisuje uczenie się za 

pomocą narzędzi elektronicznych 

(urządzeń cyfrowych) i mediów (np. 

Internetu).

Uczenie się online jest definiowane 

jako uczenie się w środowiskach 

synchronicznych lub asynchronicznych 

przy użyciu różnych urządzeń z 

dostępem do Internetu (np. telefonów 

komórkowych, laptopów itp.). Te 

środowiska edukacyjne umożliwiają 

uczącym się naukę z dowolnego 

miejsca oraz interakcję z 

nauczycielami i kolegami z klasy.

Cyfrowe podejście do nauczania w konsekwencji 

obejmuje szereg metod, np.

» wykorzystanie technologii w klasie (np. tablice smart, 

smartfony)

» korzystanie z wirtualnych środowisk nauczania

» kształcenie na odległość z wykorzystaniem platform cyfrowych

Cyfrowe formy nauczania mogą być stosowane zarówno w 

tradycyjnych procesach edukacyjnych (uczenie się w klasie), jak i w 

formach nauczania na odległość. Integracja cyfrowych form 

nauczania w szkołach oraz promowanie odpowiednich kompetencji 

cyfrowych jest konsekwentnie wspierane przez polityczne i 

administracyjne decyzje i programy rządowe, które zakładają 

wdrażanie cyfrowego nauczania (np. „DigitalPakt Schule" w 

Niemczech; „MULAN Plan" w Comunitat Valenciana (Hiszpania)).

Korzyści z kształcenia cyfrowego

Ogólnie rzecz ujmując, cyfrowe procesy uczenia się nie muszą być 

ograniczone do czasu i miejsca. W związku z tym, kształcenie 

cyfrowe może oznaczać możliwość zapewnienia wysokiej jakości 

nauczania dla grup uczniów, do których trudno dotrzeć (np. 

edukacja na obszarach wiejskich, uczniowie porzucający naukę). 

Ponadto, kształcenie cyfrowe może również oferować potencjalne 

korzyści w tradycyjnych kontekstach nauczania. Istniejący dorobek 

badań nad efektami i korzyściami płynącymi z zastosowania 

elementów cyfrowego uczenia się wskazuje na szereg zalet, które 

zależą również od struktury i projektu środowiska uczenia się [2-7].

Poradnik

Kształcenia

Cyfrowego
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Przeszkody uniemożliwiające wdrożenie 

nauczania cyfrowego

Guidelines

For Online 

And Digital 

Teaching And 

Learning

Pomimo pilnej potrzeby stosowania cyfrowych form uczenia się, 

stało się jasne, że nie wszyscy nauczyciele czują się do tej 

formy prowadzenia zajęć przygotowani. W niedawnym badaniu 

przeprowadzonym w Niemczech przez jednego z autorów 

niniejszej publikacji [8] okazało się, że tylko połowa 

ankietowanych nauczycieli stosowała pewne formy cyfrowego 

kształcenia podczas zamknięcia szkół. W związku z tym 

nasuwa się pytanie, jakie zmienne mogą sprzyjać lub utrudniać 

wdrażanie uczenia się w formie cyfrowej? W tym kontekście 

można rozróżnić zmienne związane ze szkołą, z nauczycielem 

oraz z uczniem.

Jak korzystać z naszego poradnika?

Skuteczne uczenie się z wykorzystaniem technologii cyfrowych 

jest wynikiem złożonego zbioru warunków, które są od siebie 

zależne. Niemniej jednak wiedza, postawy i poczucie własnej 

skuteczności nauczycieli odgrywają kluczową rolę. 

Przedstawione wytyczne powinny być jednym z elementów 

układanki i wspierać nauczycieli, dostarczając im solidnych 

podstaw wiedzy technicznej i przykładów dobrych praktyk w 

zakresie kształcenia cyfrowego. Dlatego zapraszamy do 

przeczytania i zinterpretowania wytycznych jako całości. 

Jednocześnie można je wykorzystać jako punkt odniesienia i 

wskazówkę w przypadku konkretnych pytań, które mogą się 

pojawić podczas stosowania cyfrowej nauki w szkole. Aby 

ułatwić korzystanie i czytanie, autorzy ułożyli wskazówki w 

sposób uwzględniający różne aspekty codziennego nauczania.

Zagadnienia z niniejszego poradnika zostały 

pogrupowane w rozdziały, zgodnie z ich specyfiką:

1. Zagadnienia dla nauczycieli

a. Kształcenie akademickie

b. Aspekty społeczno-emocjonalne kształcenia

2. Zagadnienia dla szkół

3. Zagadnienia metodyczne

4. Zagadnienia technologiczne i prawne

Od czasu do czasu będziemy się odwoływać do istniejącego 

oprogramowania. Wybraliśmy konkretne programy i narzędzia 

na podstawie naszych własnych doświadczeń i przykładów 

dobrych praktyk. Nie otrzymaliśmy żadnego dofinansowania ze 

strony jakiejkolwiek z firm powiązanych za wspomnianym 

oprogramowaniem. Na rynku istnieje dużo darmowego 

otwartego oprogramowania, które jest dostępne dla każdego.

Poradnik

Kształcenia

Cyfrowego
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Wdrożenie kształcenia 

cyfrowego→

Zagadnienia dla szkół

Kilka zagadnień na poziomie szkół ma duże znaczenie dla 

wdrażania kształcenia cyfrowego. Są to m.in. dostępność 

odpowiedniego sprzętu, dostęp do Internetu i wsparcia 

technicznego są kluczowe dla cyfrowego uczenia się. Jednak 

pozostałe zagadnienia dotyczące szkół mogą być również 

interesujące. Dyrektorzy szkół odgrywają kluczową rolę w 

motywowaniu nauczycieli do wdrażania kształcenia cyfrowego. 

Mogą oni również organizować odpowiednie struktury wsparcia, 

jak również możliwości wymiany między współpracownikami.

Zagadnienia dla nauczycieli

Na podstawie wstępnego sondażu, przeprowadzonego przez 

członków projektu [8], można stwierdzić, że nauczyciele, którzy 

stosują kształcenie z wykorzystaniem technologii cyfrowych, 

charakteryzują się pozytywnym nastawieniem do uczenia z 

wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz wysokim poziomem 

poczucia własnej skuteczności. Wyniki te są zgodne z 

dotychczasowymi badaniami w dziedzinie edukacji ogólnej. Z 

kolei negatywne postawy oraz niższy poziom poczucia własnej 

skuteczności mogą wskazywać na poważne przeszkody w 

nauczaniu z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Dlatego też 

dostarczenie odpowiedniej wiedzy i przykładów dobrych praktyk 

wydaje się być kluczowe dla wsparcia nauczycieli.

Zagadnienia dla uczniów

Uczenie się w ogóle jest wieloaspektowe. Szereg warunków 

wstępnych składa się na proces uczenia się i wpływa na jego 

efekty. Kształcenie cyfrowe kładzie nacisk na konkretne 

warunki wstępne, ponieważ cyfrowe środowisko kształcenia 

jest często bardziej otwarte i mniej ustrukturyzowane. Dlatego 

też podkreśla się znaczenie takich aspektów, jak wsparcie 

rodziców czy umiejętność organizowania własnej nauki. 

Projektując odpowiednie warunki uczenia się, nauczyciele 

powinni czuć się przygotowani do uwzględnienia tych cech.

Zagadnienia dla 

nauczycieli

Zagadnienia dla 

szkół

Zagadnienia dla 

uczniów
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Mamy nadzieję, że poradnik 

i kurs online będą dla 

Państwa wsparciem we 

wdrażaniu kształcenia 

cyfrowego.
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Krótkie podsumowanie kursu online 

Projektu EDGE

Oprócz niniejszego poradnika, opracowaliśmy kurs online, który 

koncentruje się na treściach w nim zawartych, ale w sposób 

bardziej szczegółowy. Kurs zawiera ćwiczenia, materiały 

dydaktyczne i dodatkowe przykłady związane z wykorzystaniem 

cyfrowej nauki. Nauczyciele uczestniczący w naszym kursie 

online mają szansę wymienić się osobistymi doświadczeniami i 

opracować materiały wspólnie z innymi nauczycielami z całej 

Europy. Udział w kursie jest bezpłatny. Dostęp do 

czterotygodniowego programu można uzyskać poprzez stronę 

internetową https://www.empowering-teachers.org/.
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Zagadnienia 

dla 

nauczycieli

Zagadnienia dla 

nauczycieli

Jak motywować 

uczniów?

W niedawnym badaniu, przeprowadzonym i opublikowanym w 

2020 roku przez School Education Gateway (Europejska 

Platforma Internetowa Dla Szkół), zebrano opinie na temat 

nauczania na odległość i online od 4.859 osób z całej Europy, 

z których większość stanowili nauczyciele lub dyrektorzy szkół. 

W badaniu podkreślono, że największym zgłaszanym 

wyzwaniem było utrzymanie motywacji i zaangażowania 

uczniów [1], podkreślając potrzebę opracowania potencjalnych 

sposobów wspierania i utrzymywania tejże motywacji.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów motywowania 

uczniów jest odwołanie się do ich naturalnych zainteresowań 

i aktywności, w które i tak by się zaangażowali, a także 

wykorzystanie siły wewnętrznej motywacji.

Ważną i znaną teorią w wyjaśnianiu motywacji uczniów jest teoria 

automotywacji (SDT, Self-Determination Theory) autorstwa Deciego

i Ryana [2]. Teoria ta postuluje, że podstawowe potrzeby autonomii, 

kompetencji i istotności są najważniejszymi czynnikami 

motywującymi do zachowania. W tym sensie uczniowie czują się 

zmotywowani w sytuacjach, w których postrzegają siebie jako 

kompetentnych, mogą podejmować własne decyzje, a więc czują 

się autonomiczni, a także postrzegają siebie jako ważną część 

grupy. Jest to istotne w tradycyjnych kontekstach nauczania, ale ma 

również duże znaczenie w cyfrowych środowiskach kształcenia. 

Jednak zaspokojenie tych potrzeb w kontekście cyfrowym może być 

znacznie trudniejsze. Dlatego też kilku autorów opracowało metody

i sposoby wspierania tych podstawowych motywatorów 

w kontekstach cyfrowych [3]. Zgodnie z tymi podejściami 

i pomysłami, poniżej można znaleźć kilka pomysłów na 

to, jak wzbudzać motywację wewnętrzną.

Istotność

Ważną cechą uczenia się w klasie są interakcje społeczne. 

Uczniowie komunikują się w sposób formalny i nieformalny 

podczas procesów uczenia się i są częścią grupy społecznej. 

Uczniowie tworzą relacje społeczne i rozwijają poczucie 

przynależności. Stąd też poczucie przebywania w klasie i 

wspólnego uczenia się, jak również potencjalny związek 

osiągnięć w nauce z uznaniem społecznym, odnoszą się do 

zaspokojenia potrzeby istotności wśród uczniów.

Kształcenie cyfrowe, zwłaszcza na odległość, może utrudniać 

te jakże ważne interakcje społeczne, ponieważ uczniowie są 

bardziej zmuszeni do pracy indywidualnej. Może to zmniejszyć 

ich motywację. Dlatego ważne jest, by zaspokoić tę potrzebę 

poprzez zapewnienie możliwości interakcji społecznych. 

Narzędzia internetowe mogą służyć jako dostępne kanały 

komunikacji. Przede wszystkim wideokonferencje są 

potencjalnym sposobem na wprowadzenie pracy grupowej i 

różnych form uczenia się społecznościowego do kształcenia 

cyfrowego. Można wykorzystać tzw. sesje breakout (grupowe), 

w trakcie których tworzymy pokoje do dodatkowej komunikacji w 

podgrupach. Dodatkowym sposobem dzielenia się treściami 

związanymi z zajęciami może być korzystanie z komunikatorów 

[4]. Wyniki i opinie rówieśników mogą być publikowane w formie 

blogów.
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Autonomia uczniów

Zgodnie z badaniami, uczniowie, którzy biorą udział w 

zajęciach online, potrzebują poczucia samodzielnego 

uczenia się, które jest definiowane jako chęć i zdolność do 

zarządzania własną edukacją. Osoby uczące się w sposób 

zdalny od dawna kojarzone są z takimi atrybutami, jak 

niezależność, samokierowanie i wewnętrzna motywacja [4].

Kiedy rozważamy autonomię uczniów, oczywistym podejściem, 

które przychodzi na myśl, jest pozostawienie uczniom miejsca i 

czasu na podejmowanie samodzielnych decyzji. W tradycyjnym 

nauczaniu staramy się to robić za pomocą takich metod, jak 

praca nad projektem, dedykowane stanowisko edukacyjne czy 

tygodniowy rozkład zajęć. W takich sytuacjach uczniowie mogą 

samodzielnie decydować, którym zadaniem chcą się zająć w 

danym dniu. Mogą nawet sami decydować o treści do nauczenia 

(np. w pracy projektowej). W ten sposób uczniowie mają 

większe szanse na utożsamienie się z wybranym zadaniem i 

rozwinięcie większych zainteresowań. Oba te czynniki mogą 

pozytywnie wpłynąć na ich motywację. W nauczaniu cyfrowym 

możliwe jest podobne podejście. Może nawet łatwiej i naturalniej 

jest pozostawić miejsce i czas na samodzielne uczenie się w 

kontekstach cyfrowych. Szczególnie w przypadku kształcenia 

na odległość uczniowie często muszą decydować, kiedy 

pracować nad jakimi zadaniami. Wymagana autonomia może 

więc być nawet pewnym zagrożeniem dla uczniów, którzy mają 

problemy z samodzielnym uczeniem się. Niemniej jednak, 

cyfrowe konteksty edukacyjne mogą zapewnić cały szereg 

źródeł uczenia się, jak również potencjalnych formatów 

dostarczania wyników [3]. Takie wysoce autonomiczne 

środowiska uczenia się stawiają nauczycielom określone 

wymagania. Kluczowe staje się przekazywanie uczniom 

informacji zwrotnej oraz monitorowanie procesu uczenia się (np. 

poprzez "raporty okresowe" lub "wyniki dzienne").

Kompetencje

Postrzeganie siebie jako kompetentnych ma kluczowe 

znaczenie dla rozwoju i utrzymania motywacji przez osoby 

uczące się. Jednocześnie może to być szczególnie trudne do 

osiągnięcia dla uczniów, którzy nie spełniają codziennych 

oczekiwań w szkole (np. uczniowie z trudnościami w nauce). 

Mogą oni rozwinąć w sobie poczucie, że ich wysiłki nie 

przekładają się na sukces i dlatego można je zmniejszyć lub 

przekierować na inne aktywności. Jak stwierdza Krüsemann [3], 

„motywacja długoterminowa wymaga poczucia dumy z 

podejmowania wysiłków, które prowadzą do sukcesu i 

osiągnięć". Zaspokojenie potrzeby kompetencji jest wyzwaniem 

zarówno w przypadku uczenia się tradycyjnego, jak i cyfrowego. 

Również w tym przypadku informacja zwrotna na temat 

indywidualnych postępów w nauce jest kluczowa dla uczniów, 

ponieważ pomaga stworzyć związek pomiędzy włożonym 

wysiłkiem a wynikami. Podobnie, zapewnienie środowiska do 

samodzielnej nauki może skłonić uczniów do wyboru materiałów 

i celów, które odpowiadają ich kompetencjom [4]. W klasach 

integracyjnych różnicowanie materiałów, celów i oczekiwań 

może również wspierać poczucie kompetencji uczniów.

Oprócz zaspokajania wewnętrznych potrzeb uczniów, 

nauczyciele mogą opierać się również na celach zewnętrznych, 

które będą wspierać rozwój motywowanych zachowań wśród 

uczniów. Takie formy motywacji określa się zwykle jako 

motywację zewnętrzną. Z tego punktu widzenia uczniowie 

działają zmotywowani, aby osiągnąć zewnętrzny cel (który 

może być związany z nagrodami) lub by zapobiec negatywnym 

rezultatom. W tradycyjnych klasach nauczyciele powszechnie to 

wykorzystują, wprowadzając systemy wzmacniania lub wiążąc 

konkretne cele ze wzmocnieniami. Nie dziwi więc, że 

wyznaczanie celów i wzmacniająca informacja zwrotna

od nauczyciela są również przedmiotem dyskusji w ramach 

nauczania na odległość i nauczania cyfrowego [5].

Omawianie z uczniami zarówno celów ogólnoklasowych jak i 

osobistych może prowadzić do ich większej identyfikacji z takimi 

celami zewnętrznymi. Dodatkowo można zapytać uczniów o 

pomysły na potencjalne nagrody. Podczas nauki uczniowie 

mogą również śledzić swoje postępy w osiąganiu określonych 

celów.
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16 Jak zapewnić regularne 

i aktywne uczestnictwo 

uczniów?

W nauczaniu na odległość, bardziej niż w przypadku 

nauczania osobistego, nauczyciele stają przed wieloma 

wyzwaniami, aby zapewnić zaangażowanie i aktywny udział w 

zajęciach swoich uczniów, którzy są prawdopodobnie narażeni 

na więcej okazji do rozproszenia się.

Uznając godną uwagi rolę, jaką odgrywa nauczanie cyfrowe

(zwłaszcza w czasie pandemii), które umożliwia uczniom 

pozostanie w kontakcie, prawdą jest również, że sama technologia 

może tworzyć bariery komunikacyjne w zależności od różnego 

poziomu umiejętności uczniów w uzyskaniu dostępu do platform 

cyfrowych i wykorzystaniu ich funkcjonalności.

Dlatego pierwszym wyzwaniem dla nauczycieli i szkół jest 

upewnienie się, że wszyscy uczniowie i ich rodziny mają 

odpowiedni dostęp do wybranych platform i znają podstawy ich 

działania. Gdy wszyscy uczniowie mają już komfortowy dostęp 

do cyfrowego środowiska nauki, można zastosować kilka 

wskazówek, które pozwolą zaangażować uczniów w lekcje 

online.

Patrzenie w kamerę internetową, odpowiednie wymawianie 

słów, używanie gestów, angażowanie uczniów w zadawanie 

pytań i praca w małych grupach stymuluje i wspiera przebieg 

lekcji. Utrzymywanie stałego tempa, angażowanie uczniów 

do wspólnych badań,

np. wejście na stronę, wybór obrazów, udostępnienie ich na 

ekranie, to elementy, które tworzą idealne warunki do dotarcia i 

pobudzenia uwagi uczniów.

Znaczenie kontaktu wzrokowego i gestów

Podczas wykładów online należy zawsze utrzymywać 

wirtualny kontakt wzrokowy ze swoimi studentami. Patrzenie 

w pustkę lub zwykłe czytanie tekstu może zwiększyć dystans 

między nauczycielem a uczniami i łatwo doprowadzić do 

utraty ich uwagi. Gesty takie jak poruszanie rękami mogą 

również pomóc w podkreśleniu istotnych fragmentów lekcji.

Język

Język powinien być prosty, a słowa muszą być dobrze 

wyartykułowane, aby były lepiej rozumiane, ponieważ dźwięk nie 

zawsze dociera do słuchaczy. Twoje wypowiedzi powinny być 

krótkie i przeplatane zwrotami typu: „teraz słuchajcie uważnie", 

„ta część jest ważna", „to, co wam powiem, jest kluczowe", aby 

przykuć uwagę uczniów.

Filmy i obrazy

Lekcja, która podkreśla wizualne i graficzne aspekty treści jest 

bardziej atrakcyjna dla uczniów, ułatwia natychmiastowe 

zrozumienie pojęć i skraca czas poświęcony na teoretyczne 

wyjaśnienia.

Percepcja wzrokowa jest 25 razy szybsza niż inne zmysły, 

dlatego obrazy i filmy mogą być wykorzystane do stworzenia 

bardziej efektywnego połączenia z uczniami, zdobycia ich 

zainteresowania, stymulowania ich poznawczo i umożliwienia 

im szybszego przetwarzania informacji.

Robert E. Horn z 

Uniwersytetu Stanforda 

jasno wyjaśnił tę 

zależność:

„Kiedy słowa i elementy wizualne są ściśle 

splecione, tworzymy coś nowego i 

powiększamy naszą wspólną inteligencję [...] 

język wizualny ma potencjał zwiększenia 

„ludzkiego pasma”, zdolności do 

przyjmowania, pojmowania i bardziej 

efektywnej syntezy dużych ilości nowych 

informacji.” (Horn, 2001; s.. 124 et seq. [1])

Dyskusje online w klasie

Twoje lekcje mogą być bardziej angażujące dzięki 

wykorzystaniu quizów, ankiet i dyskusji online. Większość 

platform cyfrowych oferuje kilka narzędzi do tego celu.

Możesz poprosić swoich uczniów, aby używali narzędzia czatu 

do zadawania lub odpowiadania na pytania podczas wykładu. 

Można ich również zaprosić do używania emotikon, aby 

pokazać swoje zrozumienie tematu lub stosunek do niego.

Bardziej pogłębioną dyskusję można wywołać stosując quiz 

formularzy Google (Google Forms), związany z tematem, który 

właśnie jest omawiany. Takie rozwiązania dają uczniom więcej 

czasu na zastanowienie się i napisanie odpowiedzi, a tym 

bardziej introwertycznym
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17 dają możliwość uczestnictwa w dyskusji w większym stopniu niż 

w przypadku rozmowy osobistej.

Małe grupy robocze

Metoda CL (Cooperative learning) to metoda, 

w której „uczniowie pracują w zespołach nad 

zadaniem lub projektem w warunkach, w 

których spełnione są pewne kryteria, w tym 

to, że członkowie zespołu są indywidualnie 

odpowiedzialni za całą treść zadania lub 

projektu". (Felder & Brent, 2007, s.. 34 [2])

W nauczaniu online można podzielić uczniów na osobne 

sesje robocze z różnymi zadaniami do osiągnięcia.

Dlatego Metoda CL staje się wspieranym komputerowo 

uczeniem się kooperatywnym (Computer-Supported

Cooperative Learning - CSCL) [3].

Nauczyciel przyjmuje rolę facylitatora i organizatora działań, 

tworząc środowisko uczenia się, w którym studenci 

przekształcają każde ćwiczenie w proces grupowego 

rozwiązywania problemów, osiągając cele, które wymagają 

osobistego wkładu wszystkich. Ponieważ uczniowie czują, że 

ich własny wkład jest niezbędny do osiągnięcia oczekiwanych 

rezultatów, są bardziej zmotywowani do aktywnego 

uczestnictwa i zaangażowania w realizację zadania.

Nauczyciele mogą korzystać z dokumentów Google (Google 

Docs), aby monitorować wszystkich uczniów podczas sesji 

roboczych i w odpowiednim czasie przekazywać im informacje 

zwrotne (patrz również Jak udzielać informacji zwrotnej w 

nauczaniu cyfrowym?).
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18 Jak monitorować 

postępy uczniów

w nauce cyfrowej?

Nauczanie cyfrowe i na odległość wymaga regularnego 

monitorowania postępów w nauce osiąganych przez uczniów. 

Może to służyć jako ważna wskazówka dla odpowiedniej informacji 

zwrotnej dla uczniów, jak również dla projektowania przyszłych 

materiałów i zadań edukacyjnych. Najbardziej znane podejście do 

śledzenia postępów w nauce uczniów jest często określane jako 

monitorowanie postępów lub ocenianie formatywne.

Najbardziej charakterystyczną cechą monitorowania postępów jest 

to, że dane dotyczące aktualnego poziomu opanowania materiału 

są zbierane często i regularnie. Huong i Au wymieniają 

obserwacje, quizy, zadania i informacje zwrotne jako potencjalne 

podejścia do zbierania tego rodzaju danych [1]. W przeciwieństwie 

do oceny podsumowującej (sumatywnej), krótkie testy lub 

oceny są przeprowadzane często (np. raz w tygodniu) i 

oszczędnie (np. czas trwania 2 min). Podczas gdy ocena 

sumatywna wskazuje „ostateczny" poziom umiejętności lub 

kompetencji ucznia, ocena formatywna koncentruje się na ciągłym 

procesie uczenia się. Dlatego też ma na celu dostosowanie treści i 

metod nauczania do aktualnego etapu rozwoju ucznia.

Wyniki częstych ocen są zazwyczaj prezentowane w formie 

wizualizacji. Dzięki temu interpretacja jest łatwiejsza i bardziej 

intuicyjna. Przykładową wizualizację można znaleźć obok.Poradnik
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19 Wizualizacje mogą służyć jako ogólny przegląd aktualnego 

rozwoju. Mogą one dostarczyć wglądu w aktualny poziom 

opanowania materiału, wskazać wyniki odstające (np. dni z 

niską motywacją) i zapewnić ogólną orientację. Takie 

wizualizacje mogą być wzbogacone o idealne krzywe uczenia 

się, które mogą wynikać z celów nauczania. Na przykład, 

nauczyciel i uczeń mogą wspólnie ustalić cel średnioterminowy. 

Wizualizacja postępów w nauce może być następnie 

porównana z tym celem średnioterminowym. Może to służyć 

jako wskazówka dla uczniów i nauczycieli i może iść w parze z 

określeniem konieczności dostosowania metod nauczania,

celów lub zainwestowania większego wysiłku. Do tworzenia 

takich wizualizacji można wykorzystać kilka narzędzi 

cyfrowych (np. „Microsoft Excel" lub „R" z wykorzystaniem 

pakietu SCAN). Narzędzie do wykorzystania w programie 

„Excel" opracowane przez Kearns [2] można znaleźć na 

stronie internetowej Krajowego Centrum Intensywnej 

Interwencji 

(https://intensiveintervention.org/resource/student-

progress-monitoring-tool-data-collection-and-graphing-

excel).

Ważnym warunkiem trafnej wizualizacji postępów w nauce 

uczniów są odpowiednie dane o osiągnięciach lub zachowaniu 

uczniów. Takie dane można zebrać w sposób jawny (np. za 

pomocą samodzielnie opracowanych kwestionariuszy).

Innym podejściem może być wykorzystanie istniejących 

narzędzi internetowych, których celem jest gromadzenie 

danych o postępach. Takie narzędzia są dostępne w 

różnych językach.

Dostępne w języku niemieckim:

Levumi

https://www.levumi.de/

Narzędzie online do zbierania danych o postępach uczniów w 

czytaniu, matematyce i języku angielskim. Jest ono bezpłatne i 

daje wgląd w aktualny rozwój uczniów uczestniczących w 

zajęciach.

Quop

https://www.quop.de/de/start/

Narzędzie online do zbierania i wizualizacji danych o postępach 

uczniów w czytaniu, matematyce i języku angielskim.

Dostępne w języku angielskim:

Przegląd różnych zasobów dotyczących monitorowania 

postępów w języku angielskim został przedstawiony tutaj przez 

Pennsylvania Training and Technical Assistance Network.

Ponadto, Reinders [3] podkreśla praktyczność systemów 

zarządzania nauczaniem (LMS), które często już dostarczają 

ważnych danych o postępach uczniów. Oprogramowanie takie 

jak „Moodle" oferuje funkcjonalności, które obejmują quizy i 

oceny i mogą być wykorzystywane do monitorowania 

postępów uczniów. Podobnie, wiele programów gromadzi dane 

na temat zachowań uczniów w zakresie korzystania z Internetu 

(np. czas poświęcony na wykonanie określonych zadań,

aktywność). Takie dane mogą być również wykorzystane do 

uzyskania wglądu w rozwój uczniów.

Należy jednak zdawać sobie sprawę, że sama ocena postępów 

uczniów nie prowadzi automatycznie do pozytywnych efektów 

kształcenia. Nauczyciel musi jeszcze odpowiednio 

zinterpretować postępy w nauce i podjąć działania w przypadku 

ich braku. Działania te mogą polegać na dostosowaniu metod 

nauczania lub jego celów. Najważniejsze jest jednak to, że 

uzyskany wgląd może być wykorzystany do udzielenia uczniowi 

odpowiedniej informacji zwrotnej. Informacja zwrotna może 

uwzględniać indywidualną normę odniesienia, która uznaje 

indywidualny postęp poza porównaniem z grupą rówieśniczą. 

Może to być szczególnie istotne dla uczniów, którzy mają 

problemy z codzienną nauką.
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20 Jak udzielać informacji 

zwrotnej?

Jak w pełni wyjaśniono w rozdziale Jak motywować uczniów?, 

uczniowie muszą otrzymywać od swoich nauczycieli informacje 

zwrotne o tym, jakie robią postępy w nauce w stosunku do czasu i 

wysiłków, które zainwestowali w proces uczenia się.

Dla nauczycieli udzielanie informacji zwrotnej i wsparcia w 

klasie twarzą w twarz jest czymś naturalnym i nie wymaga 

wysiłku. W przypadku nauczania cyfrowego, nauczyciele muszą 

określić własne strategie, aby zapewnić, że właściwa informacja 

zwrotna zostanie przekazana uczniom we właściwym czasie.

Twoi uczniowie muszą mieć świadomość, że ty jako ich nauczyciel 

jesteś tam, osobiście, po drugiej stronie ekranu i jesteś gotowy 

udzielić im wsparcia i powiedzieć, jak radzą sobie z zadaniami. 

Pomaga to zapobiegać utracie człowieczeństwa, która może 

prowadzić do „antyseptycznego i nudnego środowiska uczenia 

się", w którym wielu uczniów może czuć się „osamotnionych" [1].

Możesz zdecydować się na kilka działań mających na celu 

przekazanie informacji zwrotnej swoim uczniom, takich jak 

zadawanie pytań sprawdzających poprzez forum dyskusyjne 

lub czat, czy też uruchamianie quizów i testów wielokrotnego 

wyboru, które pozwolą twoim uczniom na własną ocenę 

realizacji celów edukacyjnych. Na większości platform 

narzędzia te są już zintegrowane z dostępnymi funkcjami.

Oto kilka przydatnych wskazówek, które możesz wykorzystać, 

aby Twoja informacja zwrotna była skuteczna i produktywna:

Ustal sposób przekazywania informacji zwrotnych. Uczniowie 

powinni być świadomi, że dajesz im codzienną/cotygodniową 

informację zwrotną na temat ich postępów.

Udzielaj terminowej informacji zwrotnej. Nawet jeśli praca 

jest wymagająca, ważne jest, aby uczniowie otrzymywali 

informacje zwrotne na czas. Poprawia to relacje z uczniami, co 

z kolei zachęca i motywuje ich w procesie stawania się 

niezależnymi. Można okazać swoje wsparcie i obecność na 

przykład poprzez monitorowanie pracy uczniów we wspólnym 

dokumencie „Google", co pozwala również na sprawdzenie, co 

robią uczniowie.

Przekazuj spersonalizowane i konstruktywne informacje

zwrotne. Większość dostępnych platform cyfrowych oferuje 

możliwość kierowania do uczniów indywidualnych informacji 

zwrotnych. Spersonalizowana informacja zwrotna z większym 

prawdopodobieństwem zmotywuje uczniów do dalszej pracy 

nad doskonaleniem swoich umiejętności. Do udzielania 

bezpośredniej, indywidualnej informacji zwrotnej można 

wykorzystać prywatne wiadomości. Należy wysyłać 

pozytywne odpowiedzi studentom, którzy wnoszą efektywny 

wkład, a wiadomości ostrzegawcze studentom, którzy nie 

wkładają wystarczającego wysiłku w swoje zadanie 

edukacyjne.

Nagraj informację zwrotną audio/wideo. Wiadomość 

audio lub wideo może być skutecznym narzędziem do 

wysyłania spersonalizowanych informacji zwrotnych do 

studentów i uświadomić im, że jesteś dostępny, aby ich 

wspierać.

Twórz quizy do samodzielnego sprawdzenia. Quizy lub testy 

wielokrotnego wyboru tworzone np. w formularzach Google 

(Google Forms) mogą dać uczniom możliwość samooceny 

swojej nauki i sprawdzenia, czy ich odpowiedzi są poprawne. 

Jest to zazwyczaj bardzo cenione przez uczniów i motywuje ich 

do samodoskonalenia.
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21 Jak wdrożyć pracę 

grupową w nauczaniu 

cyfrowym?

Rozmaite badania przeprowadzone w różnych krajach 

wskazują, że współpraca, która oznacza również pracę w 

grupach, jest pozytywnym zjawiskiem w nauczaniu cyfrowym 

[1-3]. Wyniki badań sugerują, że jeśli nie ułatwia się interakcji i 

współpracy między uczniami, mogą oni znacznie łatwiej 

zniechęcić się do nauki. Ważne jest jednak, aby oferować różne 

sposoby interakcji w środowisku cyfrowym. Zdecydowanie 

należy stosować pracę w grupach, ale jak to zrobić skutecznie?

Zdjęcie ze strony http://flickr.com/eltpics autorstwa 

@MarjorieRosenbe, wykorzystane na licencji Creative Commons

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 2.0

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/pl/
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22 Uwagi dotyczące wspomagania 

synchronicznej i asynchronicznej pracy 

grupowej

» Powinieneś zastanowić się, dlaczego używasz pracy 

grupowej. Czasami pojawia się pokusa włączenia interakcji 

tylko po to, by uniknąć lekcji skoncentrowanej na nauczycielu. 

Powinien jednak istnieć jasno określony cel lub korzyść dla 

uczniów, jeśli wykonują zadanie w grupach.

» I lu uczniów będzie w każdej grupie?

» Kto będzie wybierał sposób tworzenia grup (który 

uczeń jest w której grupie) - nauczyciel czy uczniowie? 

Jeśli wybiera nauczyciel, być może łatwiej będzie 

uwzględnić, którzy członkowie grupy mają uzupełniające 

się mocne strony, a zatem grupy będą bardziej 

zrównoważone pod względem silniejszych i słabszych 

uczniów (w przedmiocie, którego dotyczy praca w 

grupie). Z drugiej strony, jeśli uczniowie wybiorą swoją 

grupę, doprowadzi to do większej autonomii.

» Aby jeszcze bardziej zwiększyć motywację, warto rozważyć 

udział uczniów w tworzeniu podstawowych zasad

dotyczących pracy grupowej, w którą będą się angażować.

Jeśli wynik pracy grupowej jest oceniany, zastanów się, jak 

dokonać sprawiedliwej oceny, aby żaden uczeń nie miał 

poczucia, że jego praca/wysiłek został pominięty. Częstym 

zarzutem dotyczącym pracy grupowej jest to, że niektórzy 

uczniowie wnieśli większy niż inni wkład w końcowy rezultat. 

Warto zastanowić się nad indywidualnym ocenianiem każdego 

ucznia w zależności od wysiłku, jaki włożył w pracę, zamiast 

wystawiać ocenę całej grupie.

Jak wspomagać pracę grupową w 

synchronicznych środowiskach 

cyfrowych?

Bardzo popularnym sposobem organizacji pracy grupowej w 

nauczaniu synchronicznym jest wykorzystanie pokoi grupowych

(breakout rooms). Jest to funkcja oferowana przez 

oprogramowanie wideokonferencyjne, takie jak Zoom, Microsoft 

Teams, Google Meet i inne, dzięki której studenci uczestniczący 

w sesji synchronicznej mogą zostać podzieleni na mniejsze grupy. 

Każda grupa może pracować oddzielnie (w swoim pokoju) w 

czasie określonym przez nauczyciela, nie rozpraszając się tym, co 

dzieje się w innych pokojach. Po upływie tego czasu grupy 

wracają do głównego pomieszczenia sesji synchronicznej.

» Upewnij się, że zapoznałeś się z funkcjonalnością pokoju

grupowego w oprogramowaniu, którego używasz i spróbuj

przetestować je przed zajęciami na żywo.

» Zastanów się, jak będziesz grupować uczniów. Czy będzie 

to wybór losowy (wykonywany przez oprogramowanie), czy też 

uczniowie będą przydzielani do swoich grup ręcznie? Czy w 

trakcie pracy grupowej będzie możliwa zmiana pokoju przez 

niektórych (lub wszystkich) uczniów?

» Rozważ przydzielenie uczniom ról i bardzo jasne określenie, 

co każdy członek grupy będzie musiał zrobić, aby z 

powodzeniem uczestniczyć w pracy grupowej. Przed 

rozpoczęciem pracy w grupie należy dać uczniom czas na 

zastanowienie się nad tym, co mają zrobić w pokoju 

grupowym i dać im czas na zadawanie pytań wyjaśniających.

» Ile czasu będą mieli uczniowie w pokojach grupowych, 

zanim zostaną wezwani z powrotem do pomieszczenia 

głównego?

» Jakiej pomocy/nadzoru będą potrzebowali 

uczniowie w formie sprawdzania ich przez nauczyciela 

i  w związku z tym przełączania się między pokojami 

grupowymi? Jest to ważny punkt, ponieważ w 

przeciwieństwie do pracy grupowej w klasie, gdzie 

nauczyciel może dyskretnie obserwować, jak radzą 

sobie różne grupy, będzie musiał aktywnie wchodzić 

do poszczególnych pokoi, w których odbywa się praca 

grupowa. Ponadto w pokojach grupowych uczniowie 

mogą czuć się mniej wspierani.

» W jaki sposób uczniowie otrzymają instrukcje 

dotyczące wykonania zadania (zadań)? Czy instrukcje 

zostaną przekazane całej klasie zanim uczniowie 

przeniosą się do pokoi grupowych, czy też zadanie 

wymaga, aby każda grupa otrzymała specjalny (inny) 

zestaw instrukcji?

» Jak uczniowie będą współpracować w swojej 

grupie? Czy będą potrzebowali dodatkowych aplikacji 

lub przestrzeni internetowych, na przykład wspólnego 

dokumentu online do notowania omawianych 

punktów? Jak uczniowie będą mieli do nich dostęp i 

co nauczyciel powinien przygotować wcześniej, aby 

zapewnić im dostęp?

» Staraj się łączyć asynchroniczne i synchroniczne tryby 

pracy. Pokoje grupowe mogą wydawać się bardzo skutecznym 

sposobem na odtworzenie dynamiki klasy, ale należy uważać 

na ich nadużywanie. Na przykład, jeśli uczniowie są 

zaangażowani w pracę nad projektem, rozważ umożliwienie 

każdemu uczniowi pracy nad swoim zadaniem w trybie 

asynchronicznym, po czym można wykorzystać pokoje 

grupowe, aby umożliwić uczniom negocjowanie porozumienia 

w sprawie zadań i pracę nad raportami końcowymi.
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23 Więcej wskazówek dotyczących wykorzystania oprogramowania 

wideokonferencyjnego w nauczaniu synchronicznym znajdziesz 

również w rozdziale Jak rozmawiać z całą klasą w czasie 

rzeczywistym?.
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Jak wspierać pracę grupową w 

środowiskach asynchronicznych?

W środowiskach asynchronicznych uczniowie mają większą 

swobodę co do tego, kiedy i jak współpracować, ponieważ nie 

są ograniczeni koniecznością spotkania się w określonym 

czasie i w konkretnej przestrzeni internetowej. Z drugiej strony, 

uczniowie będą prawdopodobnie wymagać większej 

samokontroli, by uczestniczyć w pracy grupowej.

» Zastanów się, jak uczniowie będą ze sobą współpracować. 

Czy będą korzystać z dedykowanej przestrzeni online, takiej jak 

dokument współdzielony (być może w ramach wykorzystywanej 

wirtualnej platformy edukacyjnej), czy też będą mieli swobodę 

wyboru?

» Zastanów się, w jaki sposób studenci będą się z tobą 

komunikować, aby zdać relację z postępów pracy w grupie lub 

skontaktować się z tobą w celu uzyskania pomocy lub wskazówek. 

Czy będzie lider grupy i czy ta osoba będzie odpowiedzialna za 

koordynację całej komunikacji (w tym z nauczycielem)?

» Czy będą kamienie milowe dla ukończenia zadania 

przed ostatecznym terminem? Jakie one będą i kto będzie 

o tym decydował - uczniowie czy nauczyciel?

» Czy nauczyciel będzie przekazywał informacje zwrotne

lub ocenę na tych etapach, czy tylko w ostatecznym

terminie/po oddaniu zadania?

» Warto rozważyć przygotowanie formularza, który uczniowie 

będą musieli wypełnić, podając swoje nazwiska i wkład w 

wykonanie zadania grupowego, zwłaszcza jeśli zadanie będzie 

oceniane. Może to pomóc uczniom poczuć, że nauczyciel będzie 

wiedział, ile wysiłku włożył każdy członek grupy.
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Zalety

Uczący się online nie są już tylko w środowiskach szkolnictwa 

wyższego i korporacji, ale reprezentują również szkoły 

podstawowe i średnie. Ci uczniowie mogą stosunkowo łatwo 

uczestniczyć w pracy grupowej (w przeciwieństwie np. do 

słuchaczy ze środowisk korporacyjnych, którzy oprócz nauki 

online mają wiele innych obowiązków zawodowych).

Praca w grupie jest łatwiejsza do "sprzedania" uczniom -

nie trzeba ich przekonywać, że jest korzystna, ponieważ są 

już zaznajomieni z tym, jak działa praca w grupie w klasie 

twarzą w twarz.

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych znają 

się już dość dobrze i będą się łatwo łączyć w grupy. Należy 

jednak zaznaczyć, że nie zawsze może tak być.

Zalety i wady pracy grupowej 

online

Wady

Uczący się mają wiele obowiązków, które mogą ze sobą 

kolidować w ich dziennym harmonogramie. Sprawia to, 

że współpraca online jest wyzwaniem (im więcej osób 

jest zaangażowanych, tym większe wyzwanie).

Niektórzy uczniowie nie lubią (synchronicznej) pracy w 

grupie (mogą być introwertyczni, potrzebują więcej czasu 

na przemyślenie poruszanych kwestii lub też wolą 

pracować samodzielnie).

Może wystąpić problem z niesprawiedliwym podziałem 

pracy (niektórzy uczniowie będą wykonywać całą pracę). 

Ponadto, niektórzy uczniowie mogą dominować, 

zazwyczaj są to ci, którzy lubią być w centrum uwagi.

+ -
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25 Przydatne narzędzia do zadań grupowych

Jedną z możliwości wspierania pracy grupowej w nauczaniu 

cyfrowym jest wykorzystywanie narzędzi i platform, na 

których uczniowie mogą wspólnie pracować nad tym samym 

zadaniem lub tematem. Może to być przydatne zarówno w 

przypadku synchronicznej, jak i asynchronicznej pracy 

grupowej. Przykłady takich platform można znaleźć poniżej:

1. Google Jamboard

https://edu.google.com/intl/ALL_pl/jamboard/

„Google Jamboard" to interaktywna tablica cyfrowa. Działa 

jak prawdziwa tablica i jest dostępna również za 

pośrednictwem aplikacji o tej samej nazwie. Za pomocą 

aplikacji można rozpocząć tzw. „jam" i wspólnie z uczniami 

pracować na tablicy. Działa to również w przypadku 

uruchomienia przez rzeczywistą tablicę, którą „Google" 

oferuje, co może być przydatne, jeśli chcesz wdrożyć do 

regularnych zajęć w szkole. Tablica jest oparta na 

chmurze, więc możesz mieć do niej dostęp z różnych 

urządzeń. Aplikacja „Jamboard" jest bezpłatna.

2. Mural

https://www.mural.co/

„Mural" to narzędzie wizualne, które składa się z cyfrowej 

przestrzeni roboczej, na którym można pracować zespołowo. 

Istnieje podstawowa wersja „Mural", która jest darmowa. Jeśli 

jednak chcesz tworzyć nieograniczoną ilość „Murali", musisz 

wykupić płatną subskrypcję.

3. Wakelet

https://wakelet.com/

„Wakelet" to platforma, która umożliwia użytkownikom 

organizowanie treści cyfrowych i tworzenie kolekcji, portfolio 

itp. Jest ona bezpłatna.

4. Padlet

https://padlet.com/

„Padlet" to platforma, która oferuje cyfrowe tablice z pinezkami. 

Można z niej korzystać samodzielnie lub udostępnić swoją 

tablicę i pracować nad nią wspólnie z uczniami. Możliwe jest 

przesyłanie różnego rodzaju treści (np. zdjęć lub filmów) oraz 

osadzanie treści z innych stron internetowych. „Padlet" jest 

dostępny zarówno przez przeglądarkę, jak i aplikację. Chociaż 

rejestracja jest darmowa, istnieje kilka płatnych wersji, które 

mogą być potrzebne, jeśli chcesz używać „Padlet" ze swoją 

klasą w dłuższym okresie czasu.
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krótki przegląd aktualnego poziomu każdego z Twoich 

uczniów.

Niejednorodność w grupach uczących się może przejawiać się 

w różnych, niejednakowo określonych wymiarach. Obejmuje 

ona wiek uczniów, typ uczenia się, płeć, pochodzenie kulturowe, 

język, wyznanie religijne, zainteresowania i wiele innych. 

Dlatego nie ma jednego spójnego podejścia do pojęcia 

niejednorodności. Istnieje jednak zgoda co do tego, że potencjał 

edukacyjny (inteligencja, wyniki w nauce i trudności w uczeniu 

się) oraz pochodzenie społeczne (klasa społeczna, struktura 

rodziny) mają znaczenie dla niejednorodności szkolnej i 

klasowej [1]. Podobnie, w kontekście nauki cyfrowej należy 

również uwzględniać te dwie parametry.

Jak radzić sobie z niejednorodnością w 

zakresie potencjału edukacyjnego

Koncepcje cyfrowego kształcenia mogą okazać się skuteczne w 

procesie radzenia sobie z niejednorodnością na poziomie 

potencjału edukacyjnego uczniów. Oprócz oczywistych zalet 

konwencjonalnych strategii, mogą one zniwelować 

niejednorodność i pomóc w opracowaniu koncepcji, które są 

bardziej efektywne niż kiedykolwiek wcześniej w tradycyjnym 

nauczaniu twarzą w twarz [2].

Aby odpowiednio zareagować na niejednorodność związaną z 

osiąganymi wynikami w nauce, ustalone podejścia opierają się 

na wewnętrznym zróżnicowaniu i indywidualizacji uczenia się, 

które są zapewnione przez następujące komponenty [1] i mogą 

być łatwo przeniesione do wirtualnych środowisk kształcenia.

Pierwszym krokiem jest diagnoza dydaktyczna, która 

pozwala wykryć mocne strony i deficyty uczniów, aby 

dopasować zadania i cele edukacyjne do ich indywidualnych 

predyspozycji. Jeśli chodzi o wykorzystanie konkretnych 

narzędzi cyfrowych, sprawdzanie kompetencji i poziomu 

wiedzy uczniów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

Różne platformy edukacyjne, takie jak „Moodle" czy „ILIAS", 

wprowadzają możliwość tworzenia specyficznych testów, 

które są oceniane automatycznie. Można też skorzystać z 

narzędzi opartych na podstawach naukowych, takich jak 

system oceny online eDia, który daje regularne informacje 

diagnostyczne w trzech głównych dziedzinach edukacji: 

czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych, od początku 

nauki do końca szóstej klasy szkoły podstawowej [3]. Wersję 

demonstracyjną narzędzia można obejrzeć tutaj.

Kolejny krok polega na ustaleniu zindywidualizowanych 

celów nauczania i zapewnieniu zróżnicowanych treści 

nauczania. Cyfrowe uczenie się może zwiększyć tę 

multimodalność lekcji. Możliwość jednoczesnego korzystania 

z różnych materiałów edukacyjnych prowadzi do 

rozszerzenia środowiska uczenia się, a w dalszej kolejności 

do indywidualizacji ścieżek uczenia się w tym środowisku [4]. 

Indywidualizację można wspierać, wdrażając 

samodostosowujące się narzędzia edukacyjne i 

udostępniając ścieżki uczenia się uwzględniające kompetencje 

i tempo uczenia się uczących się. Duży repertuar istniejących 

ścieżek i narzędzi edukacyjnych dotyczących różnych 

przedmiotów jest dostępny poprzez wyszukiwanie w Internecie. 

Można wykorzystać istniejące oryginalne ścieżki i narzędzia

lub łatwo dostosować je do specyficznych potrzeb swojej 

klasy i uczniów.

Kolejnymi krokami w skutecznym radzeniu sobie z 

niejednorodnością są elastyczne formy nauczania oraz

samoorganizujące się formy uczenia się przez uczniów. 

Samoregulujące się uczenie się jest potencjalnym podejściem 

do nauczania online [5]. Istnieją otwarte koncepcje 

nauczania charakteryzujące się swobodnym uczeniem się, 

które są organizowane przez plany tygodniowe, prace 

stacyjne lub projektowe, które można przenieść do 

nauczania cyfrowego [5, 6]. Platformy edukacyjne online

ułatwiają organizację i umożliwiają nadzór nad postępami 

uczniów, dzięki czemu można na bieżąco śledzić ich naukę i w 

razie potrzeby udzielać im konkretnych, pomocnych informacji 

zwrotnych. Aby bardziej zagłębić się w ten temat, zajrzyj do 

rozdziału Jak monitorować postępy uczniów w nauce 

cyfrowej?.

Szczególnie ważne w odniesieniu do niejednorodności 

akademickiej jest takie ocenianie osiągnięć, które nie stoi w 

sprzeczności z indywidualnym uczeniem się, a także 

ekonomiczny system dokumentacji osiągnięć, który 

pozwala rejestrować indywidualny stan uczenia się, działania 

wspierające i diagnozy studentów.

W przypadku oceny osiągnięć wybór indywidualnej 

normy odniesienia idzie w parze ze zindywidualizowanym 

ocenianiem, które uwzględnia gotowość studentów do 

podjęcia wysiłku i uznaje indywidualną poprawę [7]. 

Wykorzystanie platform edukacyjnych, takich jak „Moodle" 

czy „ILIAS", pozwala na mierzenie indywidualnej poprawy 

każdego studenta. Ponadto platformy cyfrowe umożliwiają 

prowadzenie dokumentacji ekonomicznej, która 

podsumowuje wyniki poszczególnych zadań i daje
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Niejednorodność, która jest związana z pochodzeniem 

społecznym uczniów, obejmuje różnice w dostępie do zasobów 

materialnych oraz zasobów społecznych, takich jak opiekuńczy 

krewni i przyjaciele. Wiadomo, że uczniowie mający 

wspierających rodziców mają istotnie większe szanse na 

osiągnięcie wyższych kwalifikacji edukacyjnych niż uczniowie 

bez takiego zaplecza. Możemy założyć, że. negatywne skutki 

pochodzenia społecznego stają się jeszcze bardziej 

widoczne w nauczaniu cyfrowym. Dlatego szkoły i nauczyciele 

stają przed wyzwaniem stworzenia działań kompensacyjnych, 

które przeciwdziałają tej niesprawiedliwości edukacyjnej [5, 8].

Biorąc pod uwagę zasoby techniczne, nie można założyć, że 

wszyscy Twoi uczniowie są jednakowo wyposażeni w 

urządzenia cyfrowe. Ponadto, w przypadku nauczania na 

odległość, nie wszyscy uczniowie znajdą w domu 

odpowiednie, spokojne miejsca do nauki i śledzenia lekcji [9]. 

Dlatego konieczne może być wyjaśnienie z rodzicami ich 

potrzeb i indywidualnych okoliczności. Czasami rodzice nie są 

też świadomi, jak wyglądają środowiska, w których można 

osiągnąć sukces w nauce. Wgląd w to, jak można to osiągnąć, 

znajduje się w rozdziale Jak zaangażować rodziców?. Jeśli 

nie można zagwarantować odpowiedniego wyposażenia 

technicznego, lekcje cyfrowe muszą być zaprojektowane w taki 

sposób, by mogli w nich uczestniczyć uczniowie w niekorzystnej 

sytuacji. Można to osiągnąć, otwierając lekcje i czas nauki. 

Należy stosować zasady asynchroniczne, by umożliwić 

wielokrotne korzystanie z urządzeń technicznych i 

odpowiednich miejsc pracy w rodzinach, w których jest 

więcej niż jeden uczeń lub użytkownik.

Reagując na nierówności we wspierających zasobach 

społecznych, nauczanie cyfrowe musi zapewnić odpowiednią 

ilość wsparcia dla każdego ucznia, aby stworzyć sprawiedliwe 

szanse [5]. Z jednej strony obejmuje to zapobieganie zbyt 

dużemu wsparciu lub nawet stałemu nadzorowi ze strony 

domu poprzez nawiązanie kontaktu z rodzinami i wyjaśnienie 

potrzeby ich dzieci do samodzielnego uczenia się. Z drugiej 

strony, nauczanie cyfrowe ma obowiązek wspierania uczniów 

znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji poprzez 

dostarczanie im regularnych ofert pomocy. Innym czynnikiem 

wyrównującym nierówności w zasobach społecznych może być 

wzajemne wsparcie rówieśnicze. Skupienie się na 

wzajemnych powiązaniach uczniów i zapewnienie, że 

pracują oni razem nad wspólnymi projektami, jak również 

dostosowanie się do nawyków medialnych uczniów może 

zachęcić do wzajemnej pomocy, która uzupełnia 

indywidualne braki [10]. Jeśli jesteś zainteresowany 

promowaniem interkonektywności, możesz przejść do 

rozdziału Jak wdrożyć pracę grupową w nauczaniu 

cyfrowym?.

Ponadto uczenie się w przestrzeni cyfrowej umożliwia 

korzystanie z wielu różnych opcji wsparcia technicznego, 

które odpowiadają na indywidualne warunki i potrzeby 

edukacyjne. Poniżej przedstawiamy listę przydatnych 

programów i funkcji, które mogą okazać się pomocne w 

radzeniu sobie z niejednorodnością i indywidualnymi 

potrzebami w nauce cyfrowej. Lista jest posortowana według 

różnych obszarów problemowych, które mogą interesować 

uczniów. Listę narzędzi można również znaleźć w 

powiązanym kursie online EDGE.
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Narzędzia dla uczniów niedosłyszących

1) WebCaptioner

https://webcaptioner.com/

„WebCaptioner" umożliwia napisy w czasie rzeczywistym w 

połączeniach wideo. Jest oparty na przeglądarce, ale działa 

tylko w "Google chrome". Narzędzie jest bezpłatne.

2) BuzzCards: „Buzzcards" to aplikacja komunikacyjna, która 

ma na celu zastąpienie języka migowego. Użytkownicy mogą 

edytować i organizować talię fiszek zgodnie z określonymi 

sytuacjami lub osobistymi relacjami. Aplikacja jest bezpłatna i 

dostępna dla telefonów Android, iPhone i iPad.

3) Rogervoice: „Rogervoice" to aplikacja, która może 

transkrybować rozmowy telefoniczne w czasie 

rzeczywistym. Ponadto istnieje możliwość odpowiedzi za 

pomocą wiadomości tekstowej, która jest następnie 

przekształcana w zdanie mówione w ramach rozmów 

telefonicznych. Użytkownicy muszą się zarejestrować, aby 

otrzymać numer „Rogervoice". Aplikacja jest bezpłatna dla 

rozmów telefonicznych między użytkownikami aplikacji. W 

przeciwnym razie wymagany jest miesięczny abonament.

4) Subtitles Viewer! „Subtitles Viewer!" to aplikacja, która jest 

zdolna do dostarczania napisów (np. do filmów) w czasie 

rzeczywistym. Napisy są pobierane z bazy danych online i 

mogą być synchronizowane z filmami lub telewizją. Użytkownicy 

muszą zapłacić, aby uzyskać nieograniczony dostęp do bazy 

danych. "Subtitles Viewer!" jest dostępny na wszystkich 

urządzeniach z systemem iOS.

Narzędzia dla uczniów z dysfunkcją wzroku

1) Blinkist: „Blinkist" to aplikacja udostępniająca krótkie 

streszczenia audio książek i podcastów (~15 min), które są 

dostępne jako pliki audio oraz jako skrypty. Nowe tytuły 

pojawiają się co tydzień. Do korzystania z „Blinkist" potrzebna 

jest roczna subskrypcja.

2) Chirp.QR: „Chirp.QR" to aplikacja, która może być używana 

do nagrywania audycji. Aplikacja automatycznie tworzy kod 

QR, za pomocą którego można łatwo udostępnić nagranie. 

Aplikacja jest bezpłatna i dostępna dla urządzeń iPhone (iOS 

9.0 lub nowszy) oraz iPad (iPadOS 9.0 lub nowszy).

3) Claro ScanPen: „ScanPen" to narzędzie wspomagające 

czytanie. Użytkownicy mogą robić zdjęcia tekstów, a po 

podświetleniu interesującego ich fragmentu jest on czytany na 

głos. Nie jest potrzebne połączenie z Internetem. Użytkownicy 

muszą zakupić aplikację.

4) ClaroPDF Pro: „ClaroPDF Pro" to rozszerzenie do Adobe 

Readera. Jest skierowany do niedowidzących odbiorców, 

którzy zazwyczaj wymagają dodatkowych funkcji text-to-

speech (zamiana tekstu na mowę), które będą odczytywać 

teksty głośno. Aplikacja odczyta zaznaczone przez Ciebie 

fragmenty lub odczyta cały dokument nawet podczas pracy 

z inną aplikacją (np. „ClaroPDF Pro" odczyta Ci tekst 

podczas gdy Ty robisz notatki w innej aplikacji).

5) Voice Dream Reader: „Voice Dream Reader" to aplikacja, 

która jest w stanie odczytać artykuły, dokumenty lub książki. 

Możliwe jest również odczytanie słów, które są wyróżnione w 

skrypcie. Inne opcje obejmują ręczną korektę wymowy, 

zmianę głosu oraz korzystanie z zakładek i komentarzy. 

Aplikacja jest dostępna dla iPhone, iPad i iPod touch. 

Użytkownicy muszą zakupić aplikację.

Narzędzia dla uczniów z 

niepełnosprawnością ruchową

1) StudySmarter: "StudySmarter" to złożona aplikacja do nauki 

dla studentów w każdym wieku i o różnych potrzebach. Jednak 

w wersji darmowej można jedynie tworzyć fiszki. Może to być 

przydatne dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, ponieważ 

mogą oni tworzyć fiszki metodą kopiuj-wklej (używając 

myszy i klikając zamiast trzymania długopisu).

Dodatkowe funkcje wersji premium to:

» streszczenia

» harmonogramy nauczania

» statystyki sukcesu w nauce

» funkcja mindmap (mapa myśli)

» zadania i ćwiczenia na określone tematy

» treści od profesjonalnych wydawców

» udostępnianie materiałów do nauki

2) Miro: Platforma „Miro" udostępnia tablicę online, którą 

można wypełniać kolaboracyjnie notatkami, tekstami, 

diagramami, rysunkami, obrazami itp. Platforma jest 

kompatybilna z Dropbox, Google Suite, Jira, Slack i Sketch. 

„Miro" jest bezpłatne.

3) SnapType: „SnapType" to aplikacja, którą można 

wykorzystać do konstruowania arkuszy roboczych. Po 

zrobieniu zdjęcia arkusza można wszędzie na nim dodawać 

teksty, stukając w ekran i pisząc za pomocą klawiatury. 

Możliwe jest również importowanie arkuszy. Aplikacja jest 

dostępna dla iPhone, iPad, iPod touch, Mac i Android.
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29 Narzędzia dla uczniów z zaburzeniami 

językowymi

1) LanguageTool: „LanguageTool" to asystent pisania dla 

programów do obróbki tekstu. Identyfikuje błędy ortograficzne, 

gramatyczne i stylistyczne oraz oferuje synonimy. 

„LanguageTool" posiada zintegrowany i edytowalny słownik. 

Istnieje jego podstawowa wersja, ale jest również płatna 

subskrypcja premium z rozszerzonymi funkcjami.

2) Grammarly: „Grammarly" to asystent pisania w 

programach do edycji tekstu, który wykrywa błędy 

gramatyczne, ortograficzne i stylistyczne. Dodatkowo jest w 

stanie zbadać styl pisania i na tej podstawie proponuje 

odpowiednie słownictwo lub pomaga sformułować lepsze 

zdania. „Grammarly" jest darmowy, ale istnieje miesięczny, 

płatny abonament premium z rozszerzonymi funkcjami.

3) Clicker Docs: „Clicker Docs" to program, który wspiera 

umiejętności uczniów w zakresie pisania, oferując różne 

funkcje pomocnicze, takie jak czytanie słów i zdań na głos, 

sugerowanie alternatywnych wyborów słownych lub tworzenie 

i korzystanie z banków słów dla określonych tematów. 

Program jest darmowy przez 28 dni, później konieczna jest 

subskrypcja. Jest dostępny dla iPadów i Chromebooków.

4) Speech Assistent AAC: „Speech Assistant AAC" to 

aplikacja mobilna, której celem jest wspieranie komunikacji 

werbalnej. Słowa, a nawet zdania są umieszczone na 

przyciskach. Klikając na przyciski, słowa i zdania są 

wypowiadane na głos. Używane przyciski mogą być ułożone 

w kategorie, możliwe jest również dostosowanie ich do

własnych potrzeb (rozmiar i kolor). Podstawowa wersja 

„Speech Assistant AAC" jest bezpłatna, pełną wersję należy 

zakupić.

5) Voice4u AAC: „Voice4u AAC" to aplikacja, która ma na 

celu wspomaganie komunikacji obrazkowej. Jest ona 

szczególnie pomocna dla osób, które mają problemy z 

używaniem języka (np. z powodu autyzmu, barier językowych, 

urazów mózgu, porażenia mózgowego, afazji itp.). Aplikacja 

łączy obrazy z nagranymi głosami słów lub zdań. Zarówno 

ikony, jak i głos można dostosować do własnych potrzeb. 

„Voice4u AAC" może być używana w trybie offline. Konieczna 

jest subskrypcja.

6) Proloquo2Go: „Proloquo2Go" jest narzędziem 

komunikacji wspomagającej i alternatywnej, które wspiera 

komunikację za pomocą symboli. Jest ono szczególnie 

przydatne dla osób, które mają problemy z mówieniem. Mogą 

one budować zdania z symboli lub obrazków, które następnie 

są odczytywane na głos. Aplikacja umożliwia także używanie jej 

w dwóch językach. „Proloquo2Go" należy zakupić i jest 

dostępna na iPhone (nowszy niż iOS 12.4) i iPad (nowszy niż 

iPadOS 12.4).

7) Spoken - Tap to Talk AAC: „Spoken - Tap to Talk ACC" 

to asystent języka naturalnego, który jest w stanie 

przekształcić tekst w język mówiony. Użytkownicy mogą 

szybko budować zdania. Algorytm analizuje użycie języka, 

przystosowuje się do stylu i próbuje przewidzieć następne 

słowa lub zdania. Aplikacja jest darmowa, ale istnieje 

również płatna subskrypcja premium.

8) Easy Spelling Aid: „Easy Spelling Aid" to aplikacja 

edukacyjna skierowana do uczniów z dysleksją lub dysgrafią. 

Jej celem jest poprawa pisowni wyrazów i zdań. Aplikacja 

posiada przyjazny interfejs, duży wachlarz różnych czcionek i 

podkładów oraz funkcję tłumaczenia. Należy ją zakupić i 

wymagany jest dostęp do Internetu. Aplikacja jest dostępna na 

iPhone, iPad, iPod touch i Mac.

9) Abilipad: „Abilipad" to dostosowywana klawiatura i 

aplikacja do tworzenia notatników. Oferuje ona technologie 

przewidywania słów i text-to-speech (zamiana tekstu na 

mowę). Aplikacja oferuje wysoki stopień personalizacji (w 

zakresie wielkości przycisków, kolorów, pozycji liter na 

klawiaturze itp.) Aplikacja „Abilipad" musi zostać zakupiona i 

jest dostępna tylko na iPadach.

Narzędzia do innych specjalnych potrzeb 

edukacyjnych

1) ModMath: „ModMath" to narzędzie pomocnicze, które 

pomaga w notacji matematycznej. Zawiera niestandardową 

klawiaturę i cyfrowy przestrzeń do rysowania wykresów. 

Aplikacja nie wymaga użycia ołówka i dlatego jest idealna 

dla osób, które zmagają się z pismem ręcznym. „ModMath" 

jest darmowy, ale istnieje wersja rozszerzona, którą trzeba 

kupić. Aplikacja jest dostępna na iPad i Mac.

Zagadnienia 

dla 

nauczycieli
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30 Inne przydatne narzędzia do prowadzenia zajęć cyfrowych

Wakelet

https://wakelet.com/

„Wakelet" to platforma, która umożliwia

użytkownikom organizowanie treści cyfrowych i

tworzenie kolekcji, portfolio itp. Jest ona bezpłatna.
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31 Jak komunikować 

się z uczniami?

"Technologie komunikacyjne są 

wykorzystywane w edukacji w celu 

zwiększenia interakcji pomiędzy 

wszystkimi uczestnikami transakcji 

edukacyjnej" (T. Anderson, 2004 [1])

Komunikacja z uczniami odgrywa istotną rolę w procesie 

nauczania i uczenia się, zwłaszcza gdy rozważa się nauczanie i 

uczenie się w środowisku cyfrowym. W tej konstrukcji ważne 

jest rozróżnienie komunikacji synchronicznej i 

asynchronicznej. Obie wykorzystują tekst, dźwięk i wideo. Być 

może najbardziej znaną nam wszystkim formą komunikacji 

synchronicznej jest rozmowa z kimś innym twarzą w twarz. Jest 

oczywiste, że komunikacja synchroniczna odbywa się 

jednocześnie w przeciwieństwie do komunikacji 

asynchronicznej, która nie angażuje ludzi do wymiany 

informacji w czasie rzeczywistym. Istnieje wiele różnych 

kanałów komunikacyjnych i bardzo ważne jest, aby wybrać 

odpowiedni w zależności od danego celu. Jasna i jednoznaczna 

komunikacja z jasnymi zasadami i oczekiwaniami motywuje 

uczniów. Więcej na temat udzielania informacji zwrotnej 

uczniom znajdziesz w podrozdziale Jak udzielać informacji 

zwrotnej w nauczaniu cyfrowym?.

Obecność online nauczyciela jako facylitatora nauki jest 

najważniejszym czynnikiem sukcesu ucznia. Uczniowie 

muszą wiedzieć, że nauczyciel monitoruje i wspiera ich w 

procesie uczenia się [2].

Wszystkie te aspekty stanowią rusztowanie dla 

uczniów w ich postępach w nauce. Aby komunikacja 

między nauczycielem a uczniem była bardziej 

efektywna, należy:

» Krytycznie oceniaj narzędzia komunikacyjne biorąc pod 

uwagę przeznaczenie i cel komunikacji, tzn. do krótkich 

ważnych powiadomień zaleca się używanie komunikatora, 

natomiast e-mail można wykorzystać do wymiany prac 

domowych, udzielania informacji zwrotnej i do innych 

bardziej skomplikowanych zadań.

» Weź pod uwagę kompetencje cyfrowe uczniów, ich wiek 

i postępujące ograniczenia w korzystaniu z narzędzi. Nie 

warto używać narzędzi, z którymi uczniowie nie są 

zaznajomieni. W związku z tym należy podjąć świadome wysiłki 

w celu poprawy kompetencji cyfrowych uczniów.

» Zwróć uwagę na to, jakiego typu urządzenia są dostępne 

dla uczniów oraz na jakość połączenia internetowego.

» Dawaj precyzyjne instrukcje w zadaniach, dawaj wytyczne w

narzędziu cyfrowym (narzędziach) i w netykiecie, rozważając

jednocześnie wysyłanie wrażliwych danych. Więcej na temat

kwestii prywatności można znaleźć w podrozdziale

Prywatność a edukacja na odległość.

» Ustalić jasne zasady komunikacji: rozważyć stosowanie

formalnego języka, odpowiednio uszeregować rodzaje

komunikatów i kanałów komunikacji, zdecydować, jakie

narzędzia będą wykorzystywane i instruuje uczniów, jak być

konstruktywnym w komunikacji. Oznacza to trzymanie się

tematów, uzyskiwanie reguł komunikacyjnych i proszenie o

wyjaśnienie w razie potrzeby [3].

Zarówno komunikacja synchroniczna, jak i asynchroniczna 

mają swoje zalety i ograniczenia. Przy wyborze należy kierować 

się celem komunikacji, aby jak najlepiej wykorzystać zalety 

wybranej formy [4]. Pomocna w wyborze formy komunikacji 

może być poniższa tabela.
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Zalety Wady

E-maile

Platformy 

e-learningowe 

Blogi

Fora 

Sieci społecznościowe

Komunikacja 
synchroniczna

Komunikacja 
asynchroniczna

W zależności od wybranego 

narzędzia można słyszeć i/lub 

widzieć inną osobę

Jest to szybki sposób 

wymiany informacji

Zalety i wady komunikacji 

synchronicznej i asynchronicznej

Zapewnienie większej 

ilości czasu na informacje 

zwrotne i refleksję

Interakcja jest 

udokumentowana

W większości przypadków jakość 

zależy od jakości połączenia 

internetowego

Czasami skomplikowane jest 

udostępnianie dokumentów, 

prezentacji lub przeprowadzanie 

demonstracji

Może to trwać zbyt długo, 

ponieważ nie dzieje się to w 

czasie rzeczywistym

Może prowadzić do błędnej 

interpretacji wiadomości

+ -
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Umożliwienie natychmiastowego 

wyjaśnienia źle zrozumianych 

wiadomości



33 Niezależnie od wybranej formy komunikacji online, należy 

zwrócić szczególną uwagę na:

Odpowiednie planowanie zajęć

» Komunikacja online może być bardzo czasochłonna z 

uwagi na duże klasy (zbyt wielu studentów), problemy 

techniczne, złożoność zadań i innych czynników. 

Wskazane jest stworzenie harmonogramu z terminami spotkań 

jeden na jeden i ramami czasowymi, w których jest się 

ogólnie dostępnym. Ważne jest również wyjaśnienie studentom 

różnicy między tematami pilnymi, wymagającymi 

natychmiastowego kontaktu, a tymi standardowymi, które 

można zmieścić w danym harmonogramie i biorąc to pod 

uwagę, określić, ile czasu należy poświęcić na odpowiedź. W 

sytuacjach koniecznych proszę przygotować się do sięgania po 

konwencjonalne środki komunikacji, takie jak rozmowa 

telefoniczna.

Słuchanie i rozumienie

» Komunikacja to nie tylko mówienie, ale także słuchanie. 

Należy umieć usłyszeć, co uczeń ma do powiedzenia.

Skuteczna komunikacja uwzględnia słuchanie, przetwarzanie i 

rozumienie, ale brak języka ciała może skomplikować proces 

komunikacji. Słowo pisane nie toleruje elastyczności w 

wyrażaniu się i może przybrać inny ton niż w rozmowie 

twarzą w twarz. Kiedy jest to możliwe i właściwe, należy 

używać kamery podczas komunikacji. W ten sposób można 

zobaczyć rozmówcę, jego język ciała i nawiązać kontakt 

wzrokowy, co oznacza, że można zobaczyć swoich uczniów, a 

oni mogą zobaczyć Ciebie.

Prostota i elastyczność narzędzi

» Wybrane narzędzia komunikacji powinny być proste w 

obsłudze. Prostota narzędzia ułatwia komunikację z uczniami. 

Należy skupić się na skuteczności komunikacji, a nie na 

zmaganiu się z narzędziem. Dla osiągnięcia efektywności 

nauczania online ważna jest możliwość wchodzenia w 

dyskusję, zadawania pytań, wspólnego rozwiązywania 

problemów i udzielania dodatkowych wyjaśnień przez 

nauczycieli. Pomyśl o tym, wybierając narzędzia komunikacji.

Rodzice

» Młodsze dzieci mogą komunikować się z nauczycielami za 

pośrednictwem rodziców i trzeba mieć świadomość, że niektórym 

rodzicom brakuje kompetencji i czasu, by zaangażować się w 

miarę potrzeb. Dostosuj strategie komunikacyjne do konkretnych 

odbiorców i bądź świadomy kulturowej i pokoleniowej różnorodności 

w środowisku cyfrowym.
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34 Jak rozmawiać z 

całą klasą w czasie 

rzeczywistym?

Rozmowa z całą klasą w czasie rzeczywistym oznacza 

komunikację synchroniczną. W przeciwieństwie do 

komunikacji twarzą w twarz, rozmowa z klasą za

pośrednictwem narzędzia cyfrowego może stanowić 

wyzwanie. Trudności mogą pojawić się z różnych powodów, 

tzn. nie wszyscy uczniowie są tak samo zmotywowani do 

udziału w zajęciach online, mogą pojawić się trudności 

techniczne, a jedną z przyczyn może być również 

nieznajomość narzędzia. W tym rozdziale skupimy się na 

narzędziach do wideokonferencji.
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Aby komunikacja z klasą w cyfrowym środowisku 

nauczania była skuteczna, należy przygotować

siebie i swoich uczniów. W dzisiejszych czasach uczniowie są 

bardzo obeznani z technologią i mają tendencję do 

konsumowania i tworzenia różnego rodzaju treści wideo. 

Pomimo tego, że studenci spędzają dużo czasu w środowisku 

cyfrowym, bardzo pomocna może być edukacja uczniów w 

zakresie korzystania z wybranych narzędzi cyfrowych. 

Dlatego można skorzystać z istniejących już samouczków 

wideo, które można znaleźć na stronach internetowych 

dostawców i w serwisie YouTube, lub samemu przygotować 

instrukcje wideo. Uczniom łatwiej jest zrozumieć przewodniki 

wideo niż instrukcje pisemne lub ustne. Niektóre z 

popularnych narzędzi do wideokonferencji to Zoom, 

Microsoft Teams, Google Meet i BigBlueButton a wszystkie 

one mają cechy opisane w poniższym tekście. Należy 

pamiętać, że technologia powinna być wykorzystywana tylko 

jako środek wspomagający proces uczenia się, a więc należy 

skupić się na treści nauczania oraz atmosferze wsparcia i 

motywacji.

Punktualność jest głównym założeniem efektywnej 

komunikacji z klasą w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że 

wszyscy uczestnicy, zarówno nauczyciel (Ty), jak i Twoi 

uczniowie, powinni być zalogowani 15 minut przed 

rozpoczęciem zajęć lub spotkania. Zalogowanie się na 15 

minut przed rozpoczęciem zajęć często wystarcza, aby 

zidentyfikować i rozwiązać drobne trudności, a tym samym 

umożliwić rozpoczęcie zajęć o czasie. Ponadto, w zależności 

od ustawień, niektóre narzędzia do wideokonferencji będą 

wymagały od gospodarza (w tym przypadku od Ciebie) 

zezwolenia wszystkim uczestnikom na wejście do wirtualnego 

pokoju.

Zarządzanie studentami online jest trudniejsze niż zarządzanie 

nimi fizycznie w klasie. Jeśli to konieczne, zezwalaj na udział 

w zajęciach tylko zalogowanym użytkownikom. Może to 

zapobiec obecności nieproszonych gości.

Zagadnienia 
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Po rozpoczęciu interakcji z klasą bardzo ważne jest, aby 

uniemożliwić wielu uczestnikom mówienie w tym samym 

czasie, aby zminimalizować hałas i nieporozumienia. Upewnij 

się, że każdy wycisza swój mikrofon, kiedy nie mówi. W 

niektórych narzędziach konferencyjnych gospodarz ma 

możliwość wyciszenia mikrofonu wszystkich uczestników, ale 

dobrze byłoby zachęcić ich do tego, aby nabyli dobre 

nawyki zachowań w środowisko online. Na przykład, można

również wybrać metodę „podnieś rękę", aby stworzyć kolejkę 

podczas dyskusji. Oznacza to, że studenci wirtualnie 

„podnoszą ręce" na czacie, gdy mają coś do powiedzenia. 

Używając tej metody, możesz nawiązać dyskusję bez ryzyka 

hałasu spowodowanego jednoczesnym mówieniem kilku osób. 

Jako gospodarz, zobaczysz, czy ktoś z uczestników spotkania 

chce dołączyć do rozmowy, a opcja podniesienia ręki zapewnia 

również 
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prosty, szybki sposób na przeprowadzenie ankiety, jeśli 

chcesz szybko coś sprawdzić.

Ilustracja 1 - Widok hosta interfejsu 

Zoom z opcją „podniesienia ręki"

http://cteresources.bc.edu/documentation/zoom/fa

cilitate-participation-zoom/ (pobrano 16.5.2021)
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36 Używanie kamery internetowej może być pomocne i może 

dać poczucie wspólnoty. Pozwala też zobaczyć mimikę twarzy 

drugiej osoby. Należy pamiętać, że korzystanie z kamery nie 

jest konieczne przez cały czas i że nie dla wszystkich uczniów 

jest to równie przyjemne doświadczenie. Należy dobrze ocenić, 

które sytuacje nadają się do użycia kamery i wziąć pod uwagę, 

że uczniowie będą potrzebowali czasu, by się do niej 

przyzwyczaić.
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Poniższe wskazówki mogą być pomocne w 

zachęceniu uczniów do włączenia kamery:

1. Umożliwić prywatność, ucząc swoich studentów, jak tworzyć 

wirtualne tła i jak zaimplementować je w używanym 

narzędziu do wideokonferencji. Możesz nawet 

przeprowadzić konkurs i co tydzień przyznawać nagrodę za 

najlepsze tła.

2. Wyjaśnij, że łatwiej jest Ci prowadzić lekcję, zauważać 

uczniów i przyznawać punkty za udział, jeśli widzisz swoich 

uczniów.

3.Wyjaśnij, że Ty i wszyscy członkowie klasy mogą nie czuć 

się szanowani, gdy czyjaś kamera jest wyłączona podczas 

komunikacji personalnej. To tak jakbyś spuszczał głowę w 

dół, gdy wszyscy są w klasie fizycznej.

4.Podkreśl, że wzajemne widzenie się ma korzyści 

społeczne dla komunikacji i budowania relacji.

5.Rób przerwy w używaniu kamery, aby przeciwdziałać 

poczuciu ciągłej inwigilacji. W niektórych momentach lekcji, 

np. w fazach cichej pracy, powinno być dozwolone 

wyłączenie kamery.

6.Skup się na zabawie związanej z używaniem kamery. 

Wdrażaj działania społeczne, takie jak poszukiwanie skarbów 

(poproś o przyniesienie i pokazanie pewnych rzeczy w 

kamerze), odgrywanie ról, aktywność fizyczna, komunikacja w 

języku migowym, dzielenie się czymś z grupą poprzez 

pokazywanie zwierząt lub innych specjalnych rzeczy.
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Komunikując się z uczniami na ważny temat, staraj się 

korzystać z opcji współdzielenia ekranu. Przydatne jest 

łączenie tekstu i obrazów, ponieważ informacje, które są 

prezentowane zarówno słuchowo, jak i wzrokowo, łatwiej 

zapamiętać. Możesz również pozwolić uczniom na 

udostępnianie swoich ekranów. Może to dać im lepsze poczucie 

interakcji i możliwość wykazania się bardziej kreatywną 

ekspresją, gdy chcą zakomunikować coś ważnego.

Oprócz współdzielenia ekranu większość narzędzi do 

wideokonferencji oferuje możliwość współdzielenia tablicy, 

na której, podobnie jak na ekranie współdzielonym, Ty i Twój 

uczeń możecie dokonywać adnotacji. Należy pamiętać, że 

każde z wymienionych narzędzi umożliwia współdzielenie 

dokumentów i prezentacji. Jest to bardzo ważna cecha dla 

celów edukacyjnych. Adnotacje, jako opcja, mogą być 

przydatne, ponieważ pozwalają one na współpracę w czasie 

rzeczywistym i dają uczniom poczucie aktywnego uczestnictwa. 

Poniższe linki pokazują proste przewodniki wideo, jak 

korzystać z opcji tablic i adnotacji w Zoom, Microsoft Teams, 

Google Jamboard i BigBlueButton.

Ilustracja 2 - Zrzut ekranu z przewodnika wideo „Jak używać tablicy w Microsoft 

Teams" https://www.youtube.com/watch?v=YBnojDFXo4k (15.5.2021)
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W zależności od celu, należy korzystać z opcji „czatu" 

narzędzia wideokonferencyjnego. Może być ona bardzo 

przydatna do pisania krótkich, ważnych wiadomości lub jako 

miejsce do zadawania pytań bez przeszkadzania mówcy. 

Większość narzędzi do wideokonferencji ma także opcję 

„prywatnego czatu". W ramach opcji „prywatnego czatu" można 

wysłać prywatną wiadomość do pojedynczego użytkownika lub 

wysłać wiadomość do całej grupy. Jako gospodarz możesz 

wyłączyć tę opcję, jeśli zauważysz, że uczniowie są 

rozproszeni przez prywatne dyskusje na czacie.

Pomyśl o wykorzystaniu pomieszczeń grupowych, gdy 

chcesz rozmawiać z małymi grupami uczniów lub gdy 

chcesz zorganizować pracę grupową online. Podziel swoją 

klasę według tematów i odpowiednio rozmieść ich w 

wirtualnych pokojach. Będziesz mógł przemieszczać się po 

wirtualnych pokojach, moderować dyskusje i oszczędzać czas. 

Ponadto studenci nie będą tak bierni, jak w przypadku 

innych zajęć, gdy czekają na swoją kolej w jednym

wspólnym wirtualnym pokoju. Aby uzyskać prosty samouczek, 

jak skonfigurować pokoje grupowe w „BigBlueButton", 

proszę kliknąć tutaj; krótkie przewodniki dla innych narzędzi 

są dostępne pod tymi linkami: Zoom breakout room, Teams

breakout room, Google Meet breakout room.

Ilustracja 3 - Zrzut ekranu z „Breakout Room Tutorial" (pokój grupoiwy) 

w „BigBlueButton" https://www.youtube.com/watch?v=iR3v-i7R5t0
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39 Nagrywaj wideokonferencję, gdy rozmawiacie na bardzo 

ważny temat i jeśli chcesz, by to spotkanie/lekcja była później 

dostępna dla Twoich uczniów. Należy pamiętać, że chcąc 

nagrać spotkanie/lekcję, należy wziąć pod uwagę kwestie 

prywatności. Więcej na ten temat znajdziesz w podrozdziale 

Prywatność a edukacja na odległość..

Ponadto dostępne są ankiety, emotikony, opcje zmiany 

wirtualnego tła i inne funkcje oferowane przez narzędzia do 

wideokonferencji, ale więcej szczegółów można znaleźć na 

stronach dostawców: Wsparcie Zoom, Wsparcie Microsoft 

Teams, Wsparcie Google Meet i Wsparcie BigBlueButton.

Generalnie nie zapominaj o regularnym aktualizowaniu 

oprogramowania, aby wszystkie opcje działały sprawnie. Jeśli 

dostęp do narzędzi wideokonferencyjnych uzyskujesz poprzez 

aplikacje na urządzeniach mobilnych, dobrze byłoby 

sprawdzić, czy wszystkie funkcje są dostępne tak samo, jak w 

wersjach internetowych czy desktopowych.
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40 Jak uwzględnić 

zarządzanie klasą w 

nauczaniu cyfrowym?

Co rozumiemy przez zarządzanie klasą?

Zgodnie z Glosariuszem Reformy Edukacji, materiałem 

stworzonym przez Great Schools Partnership, zarządzanie 

klasą może być zdefiniowane jako stosowanie strategii, które

„minimalizować zachowania, które

utrudniają uczenie się zarówno

pojedynczym uczniom, jak i grupom

uczniów, a maksymalizować zachowania,

które ułatwiają lub wzmacniają uczenie się"

[1].

Jest to wprawdzie łatwiejsze w środowisku bezpośrednim, 

nie tylko dlatego, że nauczyciele są przyzwyczajeni do 

efektywnego zarządzania swoimi salami lekcyjnymi, ale 

także dlatego, że w środowisku internetowym nauczyciele nie 

mają tak wielu okazji do bezpośredniego kierowania klasą. 

Na przykład, jeśli wszyscy uczniowie znajdują się w tej samej 

przestrzeni fizycznej co nauczyciel, stosunkowo łatwo jest

ustalić, że pewne zasady są konieczne, zaangażować 

uczniów w określanie/negocjowanie, jakie to zasady.

powinny być i jakie będą konsekwencje nieprzestrzegania 

tych zasad.

Zdjęcie zaczerpnięte z http://flickr.com/eltpics przez @senicko, iwykorzystane

na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 2.0 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/pl/
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41 Możliwe jest jednak skuteczne zarządzanie klasą zarówno w 

synchronicznym, jak i asynchronicznym środowisku online, 

jeśli weźmie się pod uwagę następujące kwestie.
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Techniki/strategie skutecznego 

zarządzania klasą

Wskazówki do rozważenia przed przejściem do 

środowiska online

» Wyznacz wystarczająco dużo czasu, aby rozważyć, 

co uważasz za skuteczne techniki zarządzania klasą w 

znanym środowisku (twarzą w twarz) i zaplanować, jak 

można je dostosować zarówno do sesji synchronicznych, jak 

i środowisk asynchronicznych.

» Upewnij się, że znasz technologię, z której ty i twoi 

uczniowie będziecie korzystać, zanim zaczniesz ją stosować, 

aby zminimalizować wpadki, które doprowadzą do 

„marnowania" czasu. Jedną z rzeczy, których na pewno 

chcesz uniknąć, jest tworzenie lub zwiększanie zamieszania, 

które utrudni prowadzenie zajęć. Nauczanie w środowisku 

cyfrowym nie oznacza, że trzeba korzystać z wielu różnych 

narzędzi; zamiast tego należy skupić się na ustaleniu, które 

z nich najlepiej odpowiadają potrzebom naszym i naszych 

uczniów. Aby przetestować różne narzędzia, można utworzyć 

konto testowe ucznia i zalogować się jednocześnie jako 

nauczyciel i uczeń, używając karty incognito lub innej 

przeglądarki w roli ucznia. Niezależnie od tego, jak gładko 

wszystko ma pójść, weź pod uwagę, że trzeba będzie 

poświęcić na to trochę więcej czasu niż w przypadku

środowiska bezpośredniego, na wypadek pojawienia się 

nieoczekiwanych problemów technicznych.

Wskazówki do rozważenia podczas nauczania w 

środowisku online

» Ponieważ uczniom trudniej jest utrzymać motywację i zapał w 

sieci, szczególnie w środowiskach asynchronicznych, należy 

poświęcić wystarczająco dużo czasu na zbudowanie 

społeczności internetowej, do której uczniowie będą czuli 

przynależność. Podczas przechodzenia do środowiska online 

priorytetem powinno być budowanie społeczności i upewnienie 

się, że uczniowie wiedzą, że nawet jeśli poczują się samotni w 

sieci, będą mogli liczyć na kolegów z klasy i na nauczyciela. 

Można rozważyć udostępnienie dokumentu (w ramach działań 

budujących społeczność), który uczniowie stworzyli wspólnie z 

nauczycielem, w przestrzeni internetowej, w której będziecie 

pracować, tak aby uczniowie mogli się do niego odwoływać, 

kiedy tylko zechcą.

» Ustal jasne zasady. Upewnij się, że uczniowie wiedzą, 

gdzie w każdej chwili mogą uzyskać dostęp do tych zasad. 

Należy pamiętać, że w środowisku internetowym trudniej 

jest uczniom zadawać pytania wyjaśniające, ponieważ muszą 

bardzo konkretnie i wyraźnie powiedzieć, że nie zrozumieli 

danego punktu i często muszą przyznać się do tego na 

piśmie, co może sprawić, że poczują się źle w obecności 

swoich rówieśników. Dobrze jest od czasu do czasu powtórzyć 

zasady, zwłaszcza w przypadku młodszych uczniów.

» Warto rozważyć umożliwienie lub nawet zachęcenie 

uczniów do zaangażowania się w określanie zasad, 

których cała klasa będzie przestrzegać w sieci, ponieważ 

zachęci to do przejęcia odpowiedzialności i zwiększy

motywację wewnętrzną uczniów. Można to zrobić w formie 

kontraktu klasowego - dokumentu, w którym klasa będzie 

współpracować i który będzie dostępny dla wszystkich 

uczniów w razie potrzeby. Aby zobaczyć kilka przykładów, 

należy wyszukać hasło „kontrakt klasowy przykłady". Kontrakt 

klasowy może zawierać zasady (na przykład dotyczące 

komunikacji, terminowego oddawania prac lub inne 

aspekty, które w klasie bezpośredniej podlegałyby regulacji) 

oraz konsekwencje nieprzestrzegania tych zasad. Bądź 

gotowy do zmiany kontraktu, jeśli w miarę upływu czasu 

okaże się, że niektóre zasady wymagają aktualizacji. Więcej 

wskazówek na temat tego, jak zachęcać uczniów do 

autonomii, można znaleźć w rozdziale Jak motywować 

uczniów?

» Ustal oczekiwania dotyczące tego, jak chciałbyś, 

aby Twoi uczniowie komunikowali się, dając jasne 

przykłady. Zdefiniuj preferowane kanały komunikacji. Na 

przykład, jeśli korzystasz z systemu zarządzania nauczaniem 

(LMS) i wolisz, aby cała korespondencja z daną klasą 

odbywała się w przeznaczonym dla niej miejscu w systemie 

LMS, upewnij się, że uczniowie wiedzą, dlaczego jest to 

ważne (na przykład, możesz chcieć uniknąć korzystania z 

poczty elektronicznej, ponieważ wiadomości od uczniów mogą 

zostać przeoczone w folderze spam). W środowisku 

synchronicznym możesz chcieć, aby studenci używali czatu 

do zadawania pytań wyjaśniających, zamiast włączać swoje 

mikrofony.

» Określ również oczekiwaną częstotliwość i ton 

komunikacji. Uczniowie mogą nie reagować na Twoje 

komunikaty, jeśli te nie wymagają konkretnie 

odpowiedzi/potwierdzenia, że uczniowie przeczytali to, co 

powiedziałeś. Jeśli chcesz, aby uczniowie jasno określili
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w jakim czasie powinni to zrobić, a także jak szczegółowe i 

formalne mają być ich odpowiedzi - na przykład, czy odpowiedzi 

typu „Mam, dzięki!" są dopuszczalne, czy zbyt krótkie.

Poradnik

Kształcenia

Cyfrowego

» Podczas sesji synchronicznych prawdopodobnie będziesz 

czuł, że bardziej panujesz nad sytuacją, jeśli będziesz w pełni 

świadomy tego, co dzieje się w najbliższym otoczeniu 

uczniów w trakcie trwania sesji. Zastanów się jednak, czy 

naprawdę konieczne jest, by uczniowie mieli cały czas 

włączone mikrofony i kamery, zwłaszcza jeśli biorą udział 

w lekcji w miejscu, w którym być może inni członkowie rodziny 

wykonują w tym samym czasie swoje codzienne czynności. 

Więcej wskazówek na temat Jak rozmawiać z całą klasą w 

czasie rzeczywistym?, znajduje się w części wytycznych o tej 

samej nazwie.

» Aby utrzymać zaangażowanie uczniów, szczególnie w sesjach 

synchronicznych, kluczowe jest włączenie działań,  które 

autentycznie zmotywują i zainteresują uczniów. 

Większe szanse na powstrzymanie ich od robienia rzeczy 

niezwiązanych z pracą klasową (np. odwiedzania 

niepowiązanych stron internetowych) w czasie trwania sesji 

daje sprawowanie bezpośredniej kontroli poprzez np. 

naleganie, by cały czas mieli włączone kamery. Młodsi 

uczniowie powinni mieć regularne krótkie przerwy, aby 

łatwiej było im się skoncentrować.

» Upewnij się, że Twoja informacja zwrotna dla 

uczniów jest terminowa. Niektóre źródła sugerują, że 

dobrą praktyką jest odpowiadanie na wszelkie zapytania 

uczniów w ciągu 48 godzin [2, 3]. Warto dać studentom znać, 

jak szybko mogą spodziewać się odpowiedzi, jeśli zadadzą Ci 

pytanie. Z drugiej strony, ważne jest, aby uniknąć wypalenia 

zawodowego poprzez bycie dostępnym 24/7, ponieważ jest 

mało prawdopodobne, abyś był dostępny dla swoich uczniów 

przez całą dobę ucząc w tradycyjnej klasie. Więcej 

wskazówek dotyczących udzielania uczniom informacji 

zwrotnej znajdziesz w rozdziale Jak udzielać informacji 

zwrotnej w nauczaniu cyfrowym?.

» Bądź tak cierpliwy i tak wspierający, jak tylko możesz. 

Może zaistnieć potrzeba częstszego niż w klasie 

bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi uczniami, aby 

upewnić się, czy sobie radzą i czego się od nich oczekuje w 

klasie, lub sprawdzić, czy potrzebują pomocy lub 

dodatkowych wyjaśnień. Im młodsi uczniowie, tym bardziej 

prawdopodobne jest, że trzeba będzie skontaktować się 

także z rodzicami lub opiekunami.

» Na koniec daj uczniom znać , kiedy wykonali dobrą 

pracę, niezależnie od tego, czy chodzi o przestrzeganie zasad 

obowiązujących w klasie, czy o dostarczenie wysokiej jakości 

treści. Jeśli korzystasz z systemu LMS, możesz rozważyć 

przyznawanie w tym celu odznak. Pisemna pochwała lub 

komentarz audio również mogą być bardzo skuteczne i 

motywujące.

Niestety, problem cyberprzemocy może czasem pojawić się 

w klasie. Jeśli zauważysz, że uczeń (lub uczniowie) ma 

problemy lub jeśli incydenty związane z cyberprzemocą 

wpływają na Twoją zdolność do efektywnego zarządzania 

klasą, zapoznaj się z rozdziałem Jak zapobiegać 

cyberprzemocy?
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43 Jak zapewnić 

ocenę?

Nowoczesne środowiska edukacyjne ułatwiają wdrażanie 

zarówno formatywnych jak i sumatywnych ocen. Większość 

z tych systemów posiada zestaw narzędzi, które pozwalają 

na tworzenie różnych typów ocen, dostarczanie informacji 

zwrotnych i zarządzanie ocenami studentów poprzez dziennik 

ocen online.

Narzędzia do tworzenia quizów

Wszystkie główne środowiska nauczania 

udostępniają narzędzia, które pozwalają na 

tworzenie różnych typów pytań, w tym:

» Wybór wielokrotny

» Prawda/Fałsz

» Wypełnij puste pola

» Odpowiedź wielokrotna

» Wielokrotne rozwijanie

» Dopasowanie

» Odpowiedź numeryczna

» Pytanie dotyczące formuły

» Pytanie o esej

» Pytanie dotyczące przesyłania plików

Oprócz narzędzi do tworzenia quizów, które są częścią 

środowiska nauczania, istnieje ogromna liczba innych 

narzędzi, które są dostępne do tworzenia ocen online. 

Narzędzia te są zróżnicowane pod względem ceny i jakości.

W kierunku droższego końca rynku jest Respondus.

Dwie kluczowe cechy tego systemu to:

» Oceny mogą być tworzone dla głównych środowisk

edukacyjnych, w tym „Moodle" i „Canvas" (patrz lista na

końcu rozdziału)

» Pytania mogą być generowane z dokumentów „Word"

Ilustracja 1- „Respondus" umożliwia tworzenie i eksportowanie ocen do różnych 

środowisk edukacyjnych
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44 Tworzenie zadań

Wszystkie główne środowiska nauczania umożliwiają 

również tworzenie zadań, w których student tworzy i przesyła 

treści. Najczęściej spotykanym typem zadania jest plik, 

który student tworzy w edytorze tekstu, a następnie ładuje do 

środowiska edukacyjnego. Zadania tego typu mogą być 

wykorzystywane przez studentów do pisania raportów, 

esejów, prac dyplomowych i wielu innych rodzajów zadań. 

Ocenianie zadań

Po raz kolejny, wszystkie główne środowiska nauczania 

dostarczają narzędzi, które pozwalają nauczycielowi na 

udzielanie informacji zwrotnej na temat zadań. Począwszy od 

narzędzi typu „quick marker" (szybkie oznaczenie), które 

pozwalają nauczycielowi na nanoszenie adnotacji na pracy 

ucznia, aż po informację zwrotną w ideo i audio, gdzie 

nauczyciel może nagrać swoją opinię dla studenta. Może to 

być szczególnie efektywny sposób przekazywania informacji 

zwrotnej, ponieważ uczeń może oglądać ją wielokrotnie.

Ilustracja 2 - W tym przykładzie nauczyciel dodał komentarze do 

pracy studenta za pomocą narzędzia do szybkiej oceny w systemie 

LMS „Canvas".
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45 Korzystanie z tabel kryteriów oceny

Tabele kryteriów oceny są przewodnikami punktacji, które 

mogą pomóc nauczycielom w ocenie jakości odpowiedzi 

uczniów - wszystkie nowoczesne środowiska nauczania 

pozwalają na skonstruowanie pewnego rodzaju listy 

kontrolnej oceniania, aby pomóc w punktacji i informacji 

zwrotnej.

Ilustracja 3 – Tabela kryteriów oceny opracowana w systemie LMS 

„Desire2Learn".
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Istnieje wiele narzędzi, które pomagają nauczycielom 

tworzyć, oznaczać i zarządzać ocenami. Wiele z tych narzędzi 

jest oferowanych jako wtyczki lub integracje ze środowiskiem 

nauczania. Prawdopodobnie najczęściej używanym 

narzędziem tego typu jest TurnitIn. Jest to narzędzie 

antyplagiatowe, które wystawia „ocenę podobieństwa" pracy 

ucznia. Nauczyciele mogą wykorzystać to narzędzie do 

szybkiego i łatwego określenia, czy praca ucznia jest 

plagiatem.

Inne uwagi dotyczące oceniania

Ilustracja 4 – „TurnitIn" dopasowuje tekst w zadaniu poprzez porównanie zgłoszenia studenta z 

archiwum dokumentów i danych internetowych. Źródło obrazka: https://www.turnitin.com/blog/10-

quick-tips-for-getting-the-best-out-of-feedback-studio
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47 Inne rodzaje zadań i ocen

Uczniowie mogą przesyłać prawie każdy rodzaj pliku do oceny. 

Na przykład prezentacje PowerPoint, pliki graficzne .png i .jpeg, 

pliki dźwiękowe i wideo lub adresy stron internetowych mogą 

być bardzo skutecznymi sposobami oceny uczniów.
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48 Współpraca i komunikacja
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Warto zapoznać się z innymi narzędziami, które są włączone 

do nowoczesnych środowisk edukacyjnych w celu oceny. 

Fora dyskusyjne mogą być skutecznym sposobem na 

wprowadzenie oceny formatywnej do kursu. Są one łatwe do 

stworzenia i pozwalają zarówno studentom jak i nauczycielom 

szybko dostrzec wszelkie luki w wiedzy. Mniej formalny 

charakter dyskusji online powinien pomóc zredukować niepokój 

studentów, który może pojawić się w związku z ocenami.

Sondaże i ankiety są również przydatne dla nauczycieli, którzy 

mogą sprawdzić, czy uczniowie zrozumieli kluczowe pojęcia, 

a także wskazać obszary, które mogą wymagać dalszej pracy. 

W tym przypadku anonimowość może zachęcić uczniów do 

większej szczerości w kwestii tego, czego nie rozumieją.

Wyzwania związane z oceną online

Najtrudniejszym elementem oceniania studentów w sieci i na 

odległość jest autentyczność. Jak można potwierdzić 

tożsamość studenta i upewnić się, że spełnia on warunki 

oceny, np. nie korzysta z Internetu? W przypadku dużych ocen 

online Twoja instytucja może rozważyć zakup 

automatycznego systemu proctoringu online (system 

nadzorowania przebiegu egzaminu). Jeśli nie masz dostępu 

do takiego systemu, powinieneś rozważyć wprowadzenie 

dodatkowych kontroli podczas oceniania studentów online. 

Przykładem tego może być fakt, że studenci biorący udział w 

teście online muszą również odbyć z Tobą wideorozmowę, 

aby omówić swoje odpowiedzi. Ta prosta technika może 

pomóc zidentyfikowanie uczniów, którzy popełnili plagiat 

lub korzystali z pomocy innych osób podczas wypełniania 

testów online.

Wybór właściwego typu zadania

Jednym z innych wyzwań przy tworzeniu zadań online jest 

wybór odpowiedniego typu. Poniższa lista zawiera 

wskazówki, które mogą być przydatne podczas podejmowania 

decyzji o ocenianiu online:

1. Pytania wielokrotnego wyboru - najlepsze do 

sprawdzenia faktów, zrozumienia pojęć, zastosowania 

zasad.

2. Projekty - najlepsze do wykazania głębi wiedzy, 

kreatywności, organizacji informacji, umiejętności pisania i 

dokumentowania umiejętności.

3. Portfolio - może pomóc w ocenie na wielu poziomach, 

od znajomości faktów po analizę, ocenę informacji i 

autorefleksję.

4. Eseje - są dobre do wykazania rozumienia idei, zdolności 

myślenia, umiejętności formułowania argumentów i 

popierania ich dowodami, formułowania wniosków opartych 

na argumentach i dowodach.

Przydatne platformy do organizowania 

zadań i innych zadań związanych z nauką

Istnieje kilka platform, które łączą w sobie różne funkcje, 

takie jak narzędzia komunikacyjne, opcje oceniania, 

organizacja zajęć edukacyjnych, dostarczanie materiałów do 

nauki i kolaboracja nad zadaniami. Kilka przykładów takich 

platform można znaleźć na poniższej liście:

1. Edmodo

https://new.edmodo.com/

„Edmodo" to platforma edukacyjna, która jest podobna do 

serwisu społecznościowego. Umożliwia komunikację, 

współpracę i ocenianie. „Edmodo" jest bezpłatne. Można z 

niego korzystać zarówno jako z aplikacji, jak i strony 

internetowej.

2. Moodle

https://moodle.com/

„Moodle" to system zarządzania nauką, który może być 

wykorzystywany w różnych scenariuszach pedagogicznych, 

takich jak e-learning, edukacja na odległość i flipped

classrooms (odwrócone lekcje). Oferuje on wirtualne klasy, w 

których można organizować działania edukacyjne (np. 

dyskusje lub ankiety) i materiały (np. teksty, filmy lub 

prezentacje). „Moodle" jest oprogramowaniem typu open 

source, a więc bezpłatnym.

3. Schoology

https://www.schoology.com/

„Schoology" to system zarządzania nauczaniem. Łączy w 

sobie różne funkcje, które pomagają w organizacji 

nauczania (np. narzędzie do oceniania, kalendarz, narzędzie 

do tworzenia quizów). Ponadto oferuje możliwość łączenia 

się z innymi nauczycielami, aby dzielić się doświadczeniami

Zagadnienia 

dla 

nauczycieli
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49 i zasobami. Jako nauczyciel możesz założyć konto 

„Schoology" za darmo.

4. Google Classroom

https://edu.google.com/intl/ALL_pl/workspace-for-

education/classroom/

„Google Classroom" to platforma, która oferuje różne funkcje 

do organizacji nauczania cyfrowego. Zawiera różne narzędzia 

do oceniania, komunikacji, zadań i kolaboracji i integruje kilka 

funkcji „Google", takich jak „Google Docs", „Google Slides" i 

„Google Forms". „Google Classroom" jest bezpłatny, ale do 

zalogowania się potrzebne jest konto „Google".

Dalsza lektura

Jak monitorować postępy uczniów w nauce cyfrowej?

Jak udzielać informacji zwrotnej w nauce cyfrowej?

https://web.respondus.com

https://www.turnitin.com/blog

https://www.instructure.com/canvas/community
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50 Jak zapewnić 

indywidualne wsparcie?

Wiele sal lekcyjnych można dziś określić jako integracyjne. Z 

tego powodu klasy te mogą być charakteryzowane przez różne 

poziomy niejednorodności. Źródła niejednorodności są różne 

(np. różnorodność kulturowa, płeć, specjalne potrzeby), jednak 

wszystkie mają wspólną konsekwencję. Nowoczesne 

nauczanie powinno uwzględniać niejednorodność poprzez 

zapewnienie dostępu do wszystkich uczniów, biorąc pod 

uwagę ich indywidualne profile, mocne strony i potrzeby. Takie 

zindywidualizowane wsparcie może służyć jako katalizator 

procesów uczenia się i może zapobiegać rozwojowi trudności 

w nauce i/lub zachowaniu.

Cele i idee stojące za indywidualnym wsparciem są 

prawdopodobnie podzielane przez większość nauczycieli. 

Można jednak zadać sobie pytanie, jak zapewnić indywidualne 

wsparcie (zwłaszcza w okresie dużego obciążenia pracą). 

Pytanie to może być jeszcze bardziej istotne w przypadku 

nauczania cyfrowego.

Cyfrowa nauka i indywidualne wsparcie

Cyfrowe uczenie się może stanowić obiecujące i skuteczne 

podejście do indywidualnego wspierania uczniów, ponieważ 

technologia może pomóc w tworzeniu powiązań między 

aktualnym poziomem osiągnięć ucznia a udzielanymi mu 

instrukcjami. Najłatwiejszym sposobem na to jest 

wykorzystanie gotowych aplikacji do nauki.

W dziedzinie cyfrowego uczenia się istnieje wiele różnych 

istniejących wcześniej podejść, które próbują to osiągnąć. Na 

przykład w ostatnich latach znacznie wzrosła dostępność 

aplikacji do gier edukacyjnych. Konkretne aplikacje istnieją w 

różnych językach i krajach. Oczywiście aplikacje te mają na 

celu zapewnienie spersonalizowanego nauczania, które 

zwiększa motywację uczniów i ich wyniki w nauce. Dlatego 

trudność i treść zadań jest dostosowywana do częstych i 

powtarzalnych pomiarów aktualnego poziomu osiągnięć, aby 

maksymalnie dopasować się do indywidualnych potrzeb. 

Istnieją gotowe aplikacje dla różnych dziedzin, na przykład 

matematyki i czytania. Większość z tych aplikacji nie jest 

jednak darmowa. Te istniejące aplikacje można wykorzystać i 

zastosować jako rozszerzenie zwykłych lekcji, włączając je do 

tych etapów zajęć, w których uczniowie muszą pracować 

indywidualnie.

Bardziej złożonym sposobem powiązania aktualnego 

poziomu osiągnięć z instrukcjami jest wykorzystanie wielu 

narzędzi internetowych. Jak już wcześniej podkreślano, wgląd 

w aktualny poziom osiągnięć jest kluczowy dla indywidualnego 

wsparcia. Szereg narzędzi internetowych obiecuje dostarczyć 

narzędzi i miar do formatywnego pomiaru (np. w Niemczech 

Levumi; patrz też podrozdział Jak monitorować postępy 

uczniów w nauce cyfrowej?).

Platformy te mogą pomóc w śledzeniu rozwoju uczniów. W 

kolejnym kroku można wykorzystać te spostrzeżenia do wyboru 

odpowiednich i właściwych treści oraz metod nauczania, które 

następnie mogą być udostępniane za pomocą określonych 

platform internetowych. Również w tym przypadku 

dostępnych jest wiele platform internetowych. Przykładowo, 

często stosowanym w Niemczech oprogramowaniem jest 

aplikacja „Anton". Na większości z tych platform nauczyciele 

mogą wybierać treści nauczania i poziomy osiągnięć. Na 

podstawie tych decyzji uczniowie otrzymują odpowiednie 

zadania. W niektórych przypadkach nauczyciele są w stanie 

śledzić postępy uczniów i dostosowywać swoje decyzje 

dotyczące nauczania. Połączenie różnych narzędzi 

cyfrowych może być zatem kolejnym możliwym sposobem 

zapewnienia indywidualnego wsparcia.

Oprócz wykorzystania istniejących platform jako narzędzi do 

rozpowszechniania zindywidualizowanych materiałów, 

można wykorzystać platformy cyfrowe do 

rozpowszechniania samodzielnie opracowanych materiałów i 

zadań.

Niektóre platformy edukacyjne umożliwiają dzielenie się plikami, 

jak również bezpośrednie przesyłanie wiadomości (np. 

„Moodle"). W ten sposób można przydzielać poszczególnym 

uczniom zadania i materiały dostosowane do ich potrzeb.
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51 Cyfrowe uczenie się jako podejście do 

codziennego życia i zainteresowań
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Indywidualne wsparcie to nie tylko powiązanie aktualnego 

poziomu osiągnięć z nauczaniem. Oznacza ono także 

całościowe uwzględnienie profilu i zainteresowań uczniów. 

Osobiste zainteresowania i związek z życiem codziennym są 

czynnikami warunkującymi sukces w nauce.

Praca projektowa w nauczaniu cyfrowym: Praca 

projektowa jest powszechnym podejściem w tradycyjnym 

nauczaniu. Umożliwia uczniom samodzielną pracę nad 

określonym tematem, jednak w pracy projektowej uwzględnia 

się elementy wsparcia i oceny. Ponieważ uczniowie mogą 

indywidualnie wybierać treści, zadania i materiały, można 

zaobserwować pozytywne efekty w zakresie motywacji.

Praca nad projektem wydaje się być szczególnie możliwa 

do przeniesienia do nauki cyfrowej, ponieważ kilka 

elementów można przeprowadzić wirtualnie:

» (online) badania na samodzielnie wybrany temat, 

dostęp do różnych mediów

» komunikacja w grupie projektowej z wykorzystaniem 

platform cyfrowych

» wspólna wirtualna współpraca nad dokumentami

» prezentacja wyników online (np. platformy wideo)

Zapewnienie możliwości wymiany i 

informacji zwrotnej

Indywidualne wsparcie to także umiejętność reagowania na 

bieżące potrzeby uczniów. Ważne jest, aby regularnie 

rozmawiać z uczniami twarzą w twarz. Szczególnie istotne 

wydaje się to w przypadku zastosowania edukacji cyfrowej w 

kształceniu na odległość. Zintegrowanie informacji 

dostarczonych przez uczniów na temat tego, jak postrzegają 

oni bieżące postępy w nauce oraz informacji na temat 

aktualnego poziomu osiągnięć, może umożliwić udzielenie 

informacji zwrotnej i dostosowanie stylów nauczania. Możliwości 

wymiany bezpośredniej są liczne (patrz podrozdział Jak 

komunikować się z uczniami?).

Zagadnienia 

dla 

nauczycieli



52 Jak traktować 

wychowanie fizyczne 

w nauczaniu cyfrowym?

W tym rozdziale skupiono się na Wychowaniu Fizycznym (WF) 

w nauczaniu cyfrowym. O ile większość przedmiotów nie 

wymaga aktywności fizycznej i może być nauczana cyfrowo 

siedząc przed komputerem, o tyle Wychowanie Fizyczne 

zależy od aktywności fizycznej jego uczestników. 

Implementacja wychowania fizycznego do koncepcji 

nauczania cyfrowego wydaje się początkowo trudna [1]. 

Przeniesienie zajęć z wychowania fizycznego prowadzonych 

osobiście na lekcje cyfrowe nie jest możliwe, ponieważ brakuje 

niezbędnych materiałów lub fizycznych partnerów. Ogólne 

treści wychowania fizycznego dotyczą umiejętności 

percepcyjnych, doświadczenia ruchowego, kreatywnego 

projektowania ruchu, odwagi, współpracy, współdziałania , 

sprawności i świadomości zdrowotnej [2]. Prawie wszystkie z 

tych podobszarów można uwzględnić w nauczaniu cyfrowym.

Internet oferuje wiele możliwości wspierania aktywności 

sportowej, nauki ruchu i motywacji do ruchu poprzez 

wykorzystanie filmów i aplikacji.

Dobry przegląd istniejących ofert można znaleźć 

tutaj: 

https://www.thepespecialist.com/peathome

https://openphysed.org/activeschools/activehome

WF w formatach cyfrowych wiąże się z ograniczoną 

dostępnością materiałów.

Dlatego upewnij się, że nie potrzeba zbyt wiele 

materiałów lub że można je zastąpić przedmiotami 

codziennego użytku. Pomysły na to można znaleźć 

tutaj: https://www.verywellfamily.com/homemade-fitness-

equipment-and-toys-1257170

https://www.pecentral.org/preschool/prekhomemadeequipm

entmenu.html

https://www.actionforhealthykids.org/activity/common-

objects-fun-and-games-with-household-items/

W przypadku koncepcji nauczania WF możliwe są zarówno

formaty synchroniczne, jak i asynchroniczne, które mają różne

zalety i wady.

Synchroniczne formaty przed kamerą sprzyjają ważnej 

wymianie społecznej i umożliwiają bezpośrednie zwracanie się 

do uczniów i ich motywowanie. Ty lub nawet Twoi uczniowie 

mogą inicjować i demonstrować ruchy, które cała klasa 

powinna naśladować. Rolę instruktora można powierzyć 

filmom online, w których eksperci profesjonalnie demonstrują 

ruchy - czasem nawet lepiej, niż mógłby to zrobić nauczyciel 

wychowania fizycznego. W ten sposób mamy czas na skupienie 

się na poszczególnych uczniach i udzielanie im indywidualnej 

pomocy korekcyjnej.

Możliwa jest również praca partnerska lub grupowa. 

Sprzyjają one wymianie społecznej i spójności. Uczniowie 

mogą sobie pomagać, motywować i mierzyć się nawzajem. 

Wyzwania domowe (kliknij, aby zobaczyć playlistę na YouTube) 

mogą być wykonywane w parach lub w grupach ze sobą lub 

przeciwko sobie. Możliwe jest również tworzenie grupowych 

wyzwań, które mogą być rozwiązane tylko przy udziale całej

grupy (np. tylko 3 kolana, 2 stopy, 3 ręce mogą dotykać 

podłogi na grupę). Innymi zadaniami stymulującymi 

kreatywność są grupowe występy składające się z 

pojedynczych elementów, które są ze sobą skoordynowane, 

np. wirtualny występ taneczny (tutaj przykład).

Formaty asynchroniczne umożliwiają zróżnicowanie w 

zależności od wyników i osobistych zainteresowań. Może to 

zwiększyć motywację do uprawiania wychowania fizycznego, 

gdzie rozrzut wyników i indywidualnych zainteresowań jest 

zwykle jeszcze większy niż w przypadku innych przedmiotów 

szkolnych. WF w asynchronicznym kontekście cyfrowym 

oferuje możliwość wyboru różnych treści, na różnych 

poziomach, w różnym czasie. Uczniowie mają dostęp do 

różnorodnej oferty online (stąd). Możliwe jest również 

korzystanie z różnych aplikacji sportowych i fitness, które 

dokumentują wykonywane ćwiczenia i postępy, a także mogą 

dostarczać użytkownikom motywacyjnych informacji 

zwrotnych. Lista darmowych aplikacji znajduje się tutaj. 

Uczniowie mogą również prowadzić dziennik fitness lub 

dziennik ćwiczeń, aby udokumentować własne osiągnięcia. 

W sieci można znaleźć wiele szablonów do tego celu (kliknij, 

aby zobaczyć przykład).
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Jak zapewnić wsparcie 

emocjonalne?

"Nie ma rozdzielenia umysłu i emocji; 

emocje, myślenie i uczenie się są ze sobą 

powiązane".

Eric Jensen [1]

Coraz więcej badań pokazuje, że skuteczne uczenie się i 

emocje są ze sobą nierozerwalnie związane [2]. Emocje mają 

wpływ nie tylko na wyniki w nauce, ale także na inne istotne 

dla uczenia się zmienne, takie jak motywacja i samoregulacja 

uczenia się [3]. W związku z brakiem komunikacji twarzą w 

twarz w nauczaniu cyfrowym, istnieje zwiększone ryzyko, że 

nauczyciel może mieć trudności z wykrywaniem i 

rozpoznawaniem emocji swoich uczniów i w związku z tym nie 

reagować na nie [4]. Może to zwiększyć szansę, że uczniowie 

pozostaną w niekorzystnych stanach emocjonalnych, co może 

mieć negatywny wpływ na ich doświadczenia związane z 

uczeniem się. Uwzględnienie wsparcia emocjonalnego w 

nauczaniu cyfrowym może więc mieć pozytywny wpływ na 

samopoczucie i wyniki nauczania uczniów.

Które emocje są najbardziej istotne?

Emocje, które pojawiają się podczas uczenia się cyfrowego, 

nie różnią się znacząco od emocji, których uczniowie 

doświadczają w tradycyjnych warunkach klasowych. Mogą to 

być emocje związane z osiągnięciami uczniów (np. duma lub 

dezorientacja), emocje związane z poznawczymi sposobami 

uczenia się (np. zakłopotanie lub ciekawość), emocje 

związane z relacjami społecznymi w klasie lub emocje 

związane z tematem nauczania. W warunkach cyfrowego 

uczenia się do listy można dodać emocje, które odnoszą się 

do używanej technologii (np. ekscytacja z powodu używania 

nowej technologii lub frustracja z powodu problemów 

technicznych) [5].

Jak sobie radzić z tymi emocjami?

Aby zaoferować uczniom wsparcie emocjonalne, ważne jest,

aby przed próbą wdrożenia opcji wsparcia pomyśleć o

możliwościach wykrycia ich emocji.
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Jak wykryć emocje uczniów?

Najwygodniejszym sposobem wykrywania emocji uczniów 

jest oferowanie (wielu) opcji samoopisu. Łatwe sposoby 

oferowania takich raportów dla Twojej klasy obejmują 

kwestionariusze dotyczące samopoczucia uczniów oraz skale 

obrazkowe, takie jak emotikony lub inne wizualne 

reprezentacje różnych uczuć. Aby zapewnić wykorzystanie 

takich opcji samoopisu, ważne jest, aby narzędzie, z którego 

korzystasz, zapewniało łatwy i użyteczny sposób zgłaszania 

własnych emocji [6]. Niektóre narzędzia komunikacyjne, 

takie jak „Skype" czy „BigBlueButton", oferują możliwość 

tworzenia ankiet bezpośrednio w ramach spotkań online. 

Ponadto większość narzędzi komunikacyjnych pozwala 

uczestnikom na umieszczanie różnych emotikon na czacie, 

co można wykorzystać jako możliwość wyrażenia przez uczniów 

swoich emocji podczas spotkania online. W zależności od 

systemu nauczania, mogą istnieć opcje tworzenia osobnych 

czatów lub tablic informacyjnych, które są dedykowane do 

rozmów o uczuciach. Innym rozwiązaniem jest stworzenie 

ankiety online, którą uczniowie mogliby wypełniać w 

określonym czasie (np. co tydzień, na początku lekcji itp.) lub w 

dowolnym momencie. Większość systemów zarządzania 

nauką oferuje możliwość tworzenia ankiet bezpośrednio w 

systemie zarządzania nauką. Więcej opcji tworzenia ankiet 

online to wykorzystanie platform takich jak „Google Forms". 

Jeśli nie masz dostępu do żadnej z opisanych opcji, łatwym 

sposobem na poznanie odczuć uczniów jest stworzenie 

szablonu dla uczniów (np. dokumentu „Word" lub arkusza 

„Excel") i poproszenie ich o regularne wypełnianie go.

Jak reagować na wykrytą emocję?

Po zebraniu informacji o emocjach swoich uczniów, kluczowe 

jest jak najszybsze udzielenie im adekwatnej odpowiedzi [6]. 

Jednym z wariantów wspierania pozytywnych emocji u 

uczniów jest stosowanie informacji zwrotnych, które 

wzmacniają rozwój koncepcji siebie i motywacji uczniów [5]. 

Można to osiągnąć przypisując sukces w zadaniu edukacyjnym 

osobistym umiejętnościom lub wysiłkom ucznia, podczas gdy 

porażka powinna być przypisana zewnętrznym i elastycznym 

czynnikom, takim jak trudność zadania lub wyjątkowość 

porażki. Inne opcje informacji zwrotnej to odniesienie się do 

indywidualnych postępów i osiągnięć w nauce w przeciwieństwie 

do osiągnięć całej klasy [7].  Opcją, która jest popularna w 

badaniach naukowych jest użycie wirtualnego agenta 

edukacyjnego, który jest w stanie wykryć emocje uczniów i 

reaguje na nie. Agenci ci są typowo reprezentowani przez 

wizualnie animowaną postać, która używa gestów, języka i 

ruchu ciała do komunikacji z uczniami [4]. Zastosowanie 

sztucznej inteligencji umożliwia tym agentom rozpoznawanie 

emocji i reagowanie w celu wsparcia emocjonalnego 

uczniów (np. poprzez zachęcanie ich do dalszej pracy nad 

zadaniem) [4, 6].

Przeczytaj rozdział o zdrowiu psychicznym Jak śledzić

zdrowie psychiczne swoich uczniów?, jeśli obawiasz

się, że niektórzy z Twoich uczniów mogą mieć poważne

problemy emocjonalne lub jeśli chcesz mieć więcej

informacji na ten temat.
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Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dobry stan 

zdrowia psychicznego stanowi niezbędny warunek 

funkcjonowania człowieka. Umożliwia ono człowiekowi 

uczenie się, myślenie oraz radzenie sobie z emocjami i 

stresem [1, 2]. Problemy ze zdrowiem psychicznym mogą mieć 

zasadniczy wpływ nie tylko na samopoczucie osób, ale 

także na ich sukcesy w nauce. Badania pokazują, że 

uczniowie o słabym zdrowiu psychicznym częściej osiągają 

niższe średnie ocen, powtarzają klasę lub rezygnują z 

nauki [3, 4]. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyciele i szkoły 

oferowali uczniom możliwości pomocy w utrzymaniu 

dobrego zdrowia psychicznego.

Ponieważ problemy ze zdrowiem psychicznym są nadal 

napiętnowane społecznie [5], pierwszym krokiem do śledzenia 

zdrowia psychicznego uczniów powinno być aktywne 

zachęcanie ich do mówienia o swoich odczuciach. Może to 

być szczególnie ważne podczas nauczania na odległość ze 

względu na mniejszą ilość kontaktu osobistego, która 

ogranicza możliwości dostrzeżenia zachowań mogących być 

oznaką zmagań ze zdrowiem psychicznym (np. podczas 

przerw w szkole, w komunikacji z innymi uczniami itp.) 

Łatwym pierwszym krokiem do zachęcenia uczniów do 

rozmowy o emocjach może być wykorzystanie książek lub 

opowiadań z następującą po nich dyskusją na temat emocji 

bohaterów. Można też wykorzystać materiały 

psychoedukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego. Inną 

możliwością wykrywania problemów ze zdrowiem 

psychicznym jest stosowanie ankiet, kwestionariuszy lub 

dzienników, które uczniowie są proszeni o regularne 

wypełnianie. Można wymyślić własne pytania dostosowane 

do uczniów lub wykorzystać już istniejące kwestionariusze do 

wykrywania problematycznych zachowań. 

Przydatne może być włączenie rodziców uczniów, by wykryć 

dodatkowe zachowania problemowe, których uczniowie nie 

zgłaszają (np. z powodu wstydu lub pożądania społecznego). 

Większość problemów ze zdrowiem psychicznym prowadzi do 

zmian w zachowaniu uczniów. Dlatego ważne jest, aby 

rozpoznawać takie zmiany w zachowaniu. Oznakami problemów 

ze zdrowiem psychicznym może być brak koncentracji, złość 

lub inne wysoce emocjonalne zachowania podczas lekcji oraz 

wycofywanie się z rówieśników [6]. Pomocne może być 

poproszenie uczniów o włączenie kamer podczas lekcji

Projekt SESAME może być kolejnym źródłem pomocnych 

narzędzi dla Ciebie. Próbuje on dostarczyć metod oceny, jak 

również strategii radzenia sobie z problemami zdrowia 

psychicznego. Ma również na celu wzmocnienie komunikacji 

pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami. Więcej 

informacji na temat projektu można znaleźć na końcu tego 

rozdziału.

Ze względu na stygmatyzację problemów ze zdrowiem 

psychicznym, uczniowie mogą wahać się przed publicznym 

mówieniem o swoich problemach [7]. Aby zachęcić ich do 

kontaktu z nauczycielem w przypadku wystąpienia takich 

problemów, można zorganizować godziny konsultacji dla 

uczniów, podczas których można porozmawiać o 

problemach, obawach itp. Mogą one być pomocne również 

dla zaniepokojonych rodziców.

Chociaż badania wykazały, że nauczyciele są w stanie 

wykryć problematyczne zachowania w ogóle [8], możesz 

mieć trudności z określeniem, czy dane zachowanie jest 

problematyczne podczas nauczania online. Budowanie 

sieci kontaktów ze specjalistami, takimi jak szkolni 

psychologowie lub pedagodzy, może pomóc nie tylko w 

wykrywaniu problemów ze zdrowiem psychicznym, ale także 

w oferowaniu odpowiedniej pomocy. Ponadto warto 

przygotować listę kontaktów dla uczniów i rodziców, którzy 

potrzebują dodatkowej pomocy, aby wiedzieli, z kim mogą 

się skontaktować w razie potrzeby.
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online, aby uzyskać lepszy wgląd w ich zachowanie. 

Dodatkowo, utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami jest 

niezbędne do wykrycia zmian w zachowaniu poza lekcjami 

online.
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Poziom

3

interwencja

interwencje oparte na 

funkcjach zachowań
Poziom systemu 1

» Budowanie zespołu przywódczego

» Ocena klimatu szkoły

» Opracowanie strategii zrównoważonej 

współpracy dom-szkoła

Przeczytaj cały 

model

Poziom systemu 2

» Budowanie zespołu interwencyjnego z 

koordynatorem

» Zbieranie wiarygodnych danych

Poziom systemu 3

» Budowanie zespołu 

wielodyscyplinarnego

» Zbieranie wiarygodnych danych

Projekt Schoolwide Positive Behavior Support for 

Mental Health (SESAME) (ang. ogólnoszkolne wsparcie 

pozytywnych zachowań dla zdrowia psychicznego) koncentruje 

się na szkolnej profilaktyce internalizacyjnych zaburzeń 

zachowania u młodzieży. Celem jest zaadaptowanie 

podejścia Schoolwide Positive Behavior Support [9] dla 

potrzeb zdrowia psychicznego w szkołach średnich w 

czterech różnych kontekstach europejskich (Francja, 

Niemcy, Włochy i Portugalia).

SW-PBS to ramy koncepcyjne, które obejmują systemowe i 

indywidualne strategie oceny i interwencji w zakresie 

umiejętności emocjonalnych, społecznych i edukacyjnych. 

Dlatego tworzy bezpieczne środowisko nauczania i uczenia 

się dla uczniów, kadry pedagogicznej i innych interesariuszy.

Model SESAME ma trzy poziomy i charakteryzuje się w 

szczególności powiązaniem opartych na dowodach 

metod diagnostyki i wsparcia na jego różnych 

poziomach. Intensywność diagnostyki i wsparcia

wynika z indywidualnych potrzeb 

każdego ucznia.

Poziom 2

interwencja

zindywidualizowany trening oczekiwań 

dotyczących zachowania z wykorzystaniem 

interwencji Daily Behavior Report Cards

ocena

ocena postępów w zachowaniu uczniów za pomocą Bezpośrednich Ocen 

Zachowania (DBR)

Poziom 1

interwencja

uczenie jasnych oczekiwań dotyczących zachowania na poziomie klasy z wykorzystaniem Gry 

Dobrego Zachowania

ocena

ocena internalizacyjnych problemów z zachowaniem przy użyciu uniwersalnego narzędzia 

przesiewowego (ITRF) Ilustracja 1 - Model SESAME; opracowany przez.

Zespół projektu SESAME, na podstawie Sugai & Horner, 

2006
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ocena

funkcjonalna analiza zachowania 

Bezpośrednie Oceny Zachowania (DBR)



57

Bibliografia

1. WHO. (2018). Mental health: strengthening our response. Pozyskano z:

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-

strengthening-our-response

2. KTO. (o.J.). Mental health in the Western Pacific. Pozyskoano z:

https://www.who.int/westernpacific/health-topics/mental-health

3. Brännlund, A., Strandh, M., & Nilsson, K. (2017). Mental-health and educational 

achievement: the link between poor mental-health and upper secondary school 

completion and grades. Journal of Mental Health, 26(4), 318-325. 

https://doi.org/10.1080/09638237.2017.1294739

4. Schulte-Körne, G. (2016). Mental Health Problems in a School Setting in Children 

and Adolescents Deutsches Aerzteblatt Online. 

https://doi.org/10.3238/arztebl.2016.0183

5. O'Driscoll, C., Heary, C., Hennessy, E., & McKeague, L. (2012). Explicit and im-

plicit stigma towards peers with mental health problems in childhood and adole-

scence: Explicit and implicit stigma towards peers with mental health problems. 

Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(10), 1054-1062. 

https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2012.02580.x

6. Jensen, P. S., Goldman, E., Offord, D., Costello, E. J., Friedman, R., Huff, B., ... 

Roberts, R. (2011). Overlooked and Underserved: "Action Signs" for Identifying 

Children With Unmet Mental Health Needs. PEDIATRICS, 128(5), 970-979. 

https://doi.org/10.1542/peds.2009-0367

7. Bowers, H., Manion, I., Papadopoulos, D., & Gauvreau, E. (2013). Stigma in school-

based mental health: perceptions of young people and service providers. Child and 

Adolescent Mental Health, 18(3), 165-170. 

https://doi.org/10.1111/j.1475-3588.2012.00673.x

8.Loades, M. E., & Mastroyannopoulou, K. (2010). Teachers' Recognition of 

Children's Mental Health Problems. Child and Adolescent Mental Health, 15(3), 

150-156. https://doi.org/10.1111/j.1475-3588.2009.00551.x

9.Sugai, G., & Horner, R. R. (2006). A Promising Approach for Expanding and Su-

staining School-Wide Positive Behavior Support. School Psychology Review, 35(2), 

245-259.

Wdrożenie modelu SESAME jest wspierane przez aplikację 

cyfrową. Aplikacja ta ma za zadanie wspierać metody 

stosowane w SESAME oraz wzmacniać komunikację 

pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.
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Poprzez wdrożenie modelu SESAME 

spodziewamy się ułatwić:

» wczesną ocenę i interwencję w 

przypadku problemów ze zdrowiem 

psychicznym

» profilaktykę internalizacyjnych zaburzeń 

zachowania

» sprawną komunikację między 

nauczycielami, uczniami i rodzicami

» monitorowanie postępów w rozwoju uczniów

» współpracę wielu specjalistów i 

podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Więcej informacji o projekcie:

www.sesameproject.eu
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stresem uczniów?

Jak zapobiegać stresowi?

Istnieje kilka sposobów na zapobieganie rozwojowi stresu w 

pierwszej kolejności. Jednym z nich jest stworzenie z uczniami 

(codziennej) rutyny, która może pomóc zahamować rozwój 

stresu poprzez zmniejszenie ilości czasu i wysiłku 

poznawczego potrzebnego do zorganizowania i zaplanowania 

dnia [1, 2]. Można to wspierać, oferując możliwości, które 

pomagają organizować proces uczenia się uczniów, takie jak 

wspólny kalendarz, który można wykorzystać do rejestrowania 

codziennych zadań edukacyjnych i spotkań online, a także 

terminów. Ponadto wiele stresu i frustracji w nauce cyfrowej 

wynika z niejasnych materiałów i niezrozumiałych instrukcji. 

Dlatego ważne jest, aby uczniowie rozumieli, czego od nich 

oczekujemy, co mają robić i gdzie znajdą wszystkie istotne 

informacje. W tym celu należy również upewnić się, że 

uczniowie są w stanie poruszać się po naszym systemie 

zarządzania nauką, zanim przystąpią do pracy nad zadaniem 

edukacyjnym [3]. Aby to zapewnić, można przeprowadzić 

wirtualną wycieczkę po platformie, z której korzystamy. 

Można w tym celu wykorzystać krótkie filmy, zrzuty ekranu 

lub pisemną instrukcję, która wyjaśni uczniom, jak działa 

system zarządzania nauką i gdzie mogą znaleźć wszystkie 

potrzebne informacje.

Możliwości redukcji stresu

Możliwości zmniejszenia stresu uczniów obejmują kilka 

różnych dziedzin. Można zaoferować uczniom wsparcie 

społeczne, umożliwiając im komunikację jeden do jednego 

w ramach nauczania cyfrowego. Może to być pomocne w 

budowaniu pozytywnej relacji uczeń-nauczyciel, która ma 

korzystny wpływ na rozwój umiejętności regulowania stresu 

[4]. Komunikację w cztery oczy można zapewnić, 

organizując krótkie spotkania informacyjne z każdym uczniem 

w ciągu tygodnia.

Osobisty kontakt z uczniami może być także przydatny, by 

dowiedzieć się, czy doświadczają oni w domu dodatkowego 

stresu. Jeśli tak jest, należy spróbować skontaktować się z 

rodzicami ucznia, aby dowiedzieć się, czy potrzebne jest 

dodatkowe wsparcie.

Inną możliwością pomocy uczniom w radzeniu sobie ze 

stresem może być włączenie do codziennej rutyny jakiegoś 

rodzaju relaksacji. Badania wykazały, że trening relaksacyjny 

zmniejsza poziom stresu u dzieci i zwiększa 

psychofizjologiczne oznaki relaksu [5, 6]. Opcjami, które 

można łatwo wdrożyć w kontekście nauczania cyfrowego, 

mogą być medytacja kierowana, wyobraźnia kierowana lub 

inne techniki relaksacyjne z przewagą poznawczą.

Badania społeczno-psychologiczne wykazały, że wspólna 

tożsamość społeczna (czyli poczucie przynależności do grupy) 

może łagodzić neurofizjologiczną reakcję na stres [7, 8]. Wyniki 

te mogą stanowić kolejną możliwość zmniejszenia stresu w 

warunkach nauki online poprzez stworzenie poczucia 

przynależności do grupy. Wprowadzenie działań społecznych, 

jak np. wspólne granie w grę może okazać się pomocne do 

Realizacji tego celu. W tym kontekście należy pamiętać, że 

aktywność powinna kłaść nacisk na grupę w przeciwieństwie 

do pojedynczych osób. Oznacza to, że gry powinny być 

rozgrywane w grupach, aby zwiększyć poczucie 

przynależności do grupy. Inne możliwości wspierania 

tożsamości społecznej to działania takie jak wspólne wybieranie

nazwy grupy lub wypisywanie podobieństw między 

członkami grupy.
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Czym jest cyberprzemoc?

Cyberprzemoc to agresywne zachowanie z wykorzystaniem 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych z zamiarem 

wyrządzenia krzywdy ofierze, która nie jest w stanie się 

bronić. Korzystanie z cyberprzestrzeni umożliwia anonimowość 

sprawcy, co może zwiększać bezbronność ofiary. Szkodliwe 

zachowanie może mieć miejsce jednorazowo lub wielokrotnie, 

za pośrednictwem publicznych lub prywatnych kanałów 

komunikacyjnych [1, 2].

Przykłady cyberprzemocy:

» wysyłanie wiadomości obraźliwych, zawierających groźby, 

lekceważących lub zastraszających

» manipulowanie i rozpowszechnianie zdjęć w celu 

ośmieszenia lub stworzenia fałszywego obrazu osób

» wykluczanie i izolowanie osób z sieci społecznych

» kradzież tożsamości internetowej osób w celu 

zaatakowania i obwinienia ich

» tworzenie fałszywego profilu osoby

Rozwój cyberprzemocy w kontekstach 

edukacji cyfrowej

W aktualnych badaniach nie ma zgodności co do wpływu 

uczenia się w środowiskach wirtualnych na pojawienie się 

cyberprzemocy. Istnieje hipoteza, że zwiększone 

wykorzystanie Internetu i platform mediów społecznościowych 

posłużyło do intensyfikacji problemów cyberprzemocy. 

Opierając się na różnych wynikach dotychczasowych badań, 

nie wiadomo, czy można potwierdzić tę hipotezę [3], czy też 

ograniczenie kontaktów i konfliktów w świecie rzeczywistym 

zmniejsza cyberprzemoc [4]. Rozwój ten musi być ściśle 

monitorowany.

Praktyczne rady dotyczące 

przeciwdziałania cyberprzemocy

Aby zapobiec cyberprzemocy na zajęciach online, warto 

rozważyć następujące kroki:

1. Upewnij się, że uczniowie wiedzą, czym jest 

cyberprzemoc i jakie czyny obejmuje

Podniesienie świadomości uczniów na ten temat prowadzi do 

krytycznej autorefleksji nad ich zwyczajami 

komunikacyjnymi w sieci. Należy wyjaśnić, że szkodliwe 

zachowanie w sieci, które może być uznane za niewinny żart 

lub drobną sprzeczkę, w rzeczywistości może być przykładem 

cyberprzemocy z poważnymi konsekwencjami dla wszystkich 

zaangażowanych osób.

Prowadzi to do następujących działań:

2. Doprowadzenie uczniów do uświadomienia sobie 

szkodliwości cyberprzemocy i konsekwencji dla 

wszystkich osób w nim uczestniczących 

Uczniowie zastanowią się nad swoim postępowaniem, 

wiedząc, że cyberprzemoc ma konsekwencje zarówno dla 

ofiar, jak i sprawców, takie jak fobia społeczna, zaburzenia 

lękowe i problemy zdrowotne czy depresja, która może 

prowadzić do zachowań autodestrukcyjnych. Do tego można 

narazić się na konsekwencje prawne zachowań związanych z 

cyberprzemocą. W zależności od rodzaju i wagi przewinienia 

może ono być karane grzywną lub nawet więzieniem. Upewnij 

się, że wszyscy uczniowie są świadomi, że cyberprzemoc nie 

będzie tolerowana pod żadnym pozorem, a każdy przypadek 

będzie rygorystycznie ścigany.

3. Udzielanie pomocy i zachęcanie uczniów do 

przeciwdziałania cyberprzemocy

W tym punkcie chodzi o to, by wiedzieć, co zrobić, gdy dana 

osoba stanie się ofiarą cyberprzemocy lub zauważy, że ktoś 

inny jest atakowany. Przekaż, że cyberprzemoc nie jest 

normalnym zachowaniem i że ofiara nigdy nie jest 

odpowiedzialna za działania dręczyciela. Należy podkreślić, że 

uczniowie mogą oczekiwać pomocy i wsparcia ze strony 

swoich powierników, takich jak rodzice i nauczyciele, w każdym 

momencie i bez względu na formę cyberprzemocy. Wyraźnie 

zaznacz, że ofiara nie jest sama i zachęć ją oraz wszystkich 

świadków do przeciwstawienia się nękaniu. Umożliwia to 

konsekwentne reagowanie na wczesnych etapach 

cyberprzemocy.

Aspekty 

społeczno-

emocjonalne 

kształcenia



61 4. Sprzyjanie rozwojowi czynników społecznych i 

emocjonalnych hamujących zachowania agresywne

Aby skutecznie zapobiegać szkodliwym zachowaniom, zanim 

przybiorą one formę cyberprzemocy, należy zwiększyć 

spójność społeczną uczniów poprzez poprawę takich 

czynników, jak komunikacja rówieśnicza, wartości etyczno-

moralne, empatia i współpraca. Klasy o wysokiej spójności 

społecznej charakteryzują się pełnym szacunku i uznania 

klimatem klasowym, który przeciwstawia się rozwojowi 

(cyber) przemocy [1].

Praktyczne porady dotyczące interwencji 

w przypadkach cyberprzemocy

Jeśli w Twojej klasie doszło już do cyberprzemocy, poniższe 

punkty mogą pomóc Ci odpowiednio zareagować i znaleźć 

akceptowalne rozwiązania. Działania te mają na celu 

powstrzymanie znęcania się, zaoferowanie pierwszej i 

długoterminowej pomocy dla ofiary oraz zbadanie 

incydentu.

1.Wspieraj osoby dotknięte cyberprzemocą, przekazuj 

profesjonalną pomoc i zapewnij opiekę emocjonalną.

2.Oceń, jak poważne jest znęcanie się. W razie potrzeby 

poproś o wsparcie, np. psychologów szkolnych lub nawet 

o poradę prawną.

3.Wspieraj ofiarę w zabezpieczeniu dowodów technicznych, 

takich jak zdjęcia, filmy, historia czatu, wiadomości i e-maile.

4.Spróbujcie ustalić sprawców cyberprzemocy i zebrać 

dowody je obciążające.

5. Udziel pomocy w usuwaniu i blokowaniu treści 

przemocowych poprzez prowadzenie wsparcia 

technicznego, kontakt z operatorami, zmianę haseł, 

numerów telefonów i nazw profili.

6. Skup się na rozwiązaniach nieformalnych. Zaangażuj 

rodziców i rówieśników ofiary i sprawcy. Zaproponuj proces 

mediacji, który uwzględnia wiele perspektyw. Spróbuj 

zidentyfikować i wyeliminować motywacyjne podłoże 

szkodliwych zachowań [5].

Zwłaszcza ten ostatni punkt można uznać za szczególnie 

ważny czynnik udanej interwencji. Strategia interwencji 

„wspierająco-współpracująca" jest bardziej skuteczna niż 

zarówno strategie „autorytarno-punitywne", które koncentrują 

się tylko na sprawcy, jak i „wspierająco-indywidualne", które 

mają na uwadze tylko ofiarę [6].
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Ta część skupia się na pytaniu, jak można rozwijać 

pozytywną relację nauczyciel-uczeń w wirtualnych 

środowiskach nauczania.

Korzyści wynikające z pozytywnych 

relacji nauczyciel-uczeń

Znaczenie pozytywnej relacji nauczyciel-uczeń dla 

efektywnego uczenia się było wielokrotnie omawiane i 

potwierdzone: pozytywna, silna i wspierająca relacja zwiększa 

poczucie bezpieczeństwa i kompetencji uczniów. Prowadzi 

do lepszego kontaktu z rówieśnikami, kompetencji 

psychospołecznych i większych osiągnięć w nauce. Relacje, 

które są naznaczone konfliktem i złością, mogą być 

odpowiedzialne za niepowodzenia szkolne i słabe połączenia 

z zasobami edukacyjnymi i społecznymi [1-3].

Pozytywna relacja nauczyciel-uczeń idzie w parze z niskim 

potencjałem konfliktów i dużą bliskością między uczniami i 

nauczycielami przy jednoczesnym unikaniu nadmiernej 

zależności [4]. Kluczem do rozwoju pozytywnej relacji 

nauczyciel-uczeń w cyfrowych kontekstach nauczania jest 

wystarczająca komunikacja oparta na potrzebach. W 

przeciwieństwie do nauczania w klasie, nauczanie online

jest często prowadzone na odległość, co można przenieść 

także na społeczny komponent nauczania. Można zniwelować 

ten dystans poprzez wdrożenie odpowiednich form nauczania. 

Wyzwaniem jest doprowadzenie komunikacji do poziomu, w 

którym każdy czuje się przez siebie rozumiany. W przypadkach 

nauczania online uczniowie wyrażają potrzebę wymiany ze 

swoimi nauczycielami, gdzie preferują głównie formy osobiste. 

Wymiana osobista jest formułowana jako warunek sukcesu dla 

pozytywnej relacji nauczyciel-uczeń w kontekstach uczenia się 

cyfrowego [5].

Regularna i wspierająca komunikacja 

zapewniająca bliskość

Komunikacja i wymiana osobista, która jest pełna uznania, 

szacunku i szczera, generuje zaufanie i sygnalizuje 

wiarygodność. Bycie uczciwym i empatycznym, oferowanie 

pomocy i konsultacji, a także zwracanie się do swoich 

uczniów jako osób z indywidualnymi potrzebami i problemami 

jest ważnym elementem zachowania nauczyciela [6, 7].

W przeciwieństwie do nauczania w klasie, nauczanie online 

może skomplikować postrzeganie uczuć i potrzeb Twoich 

uczniów. Ze względu na brak cech komunikacji niewerbalnej i 

mowy ciała w rozmowach online, nastroje często nie mogą 

być zauważone lub, co gorsza, źle zinterpretowane. W 

kontekstach nauczania online tym bardziej ważne jest, aby 

regularnie komunikować się i od czasu do czasu pytać o 

kwestie wrażliwe [8]. W ten sposób można pokazać swoje 

zainteresowanie samopoczuciem uczniów. Czują się oni 

docenieni i uznani, co poprawia relacje nauczyciel-uczeń. Aby 

dowiedzieć się więcej o komunikacji między Tobą a 

Twoimi uczniami można przejść do rozdziału Jak 

komunikować się z uczniami?.

Upewnij się, że komunikacja jest jasna i weź pod

uwagę emocjonalny komponent informacji zwrotnej, 

aby uniknąć konfliktów  

Jasna komunikacja może pomóc w zapobieganiu 

konfliktom, które wynikają z nieporozumień i fałszywych 

oczekiwań. Ze względu na zmniejszone możliwości wymiany 

w nauczaniu online, w przeciwieństwie do nauczania twarzą 

w twarz, istnieje ryzyko, że nieporozumienia zostaną 

zauważone znacznie później, co oznacza duży potencjał 

konfliktów z Twoimi uczniami. Dlatego formułuj zadania i 

oczekiwania jak najdokładniej i upewnij się, że wszystkie 

polecenia zostały zrozumiane i że uczniowie wiedzą, co 

robić, jeśli mają trudności z zadaniami.

Komponent emocjonalny informacji zwrotnej

W tym miejscu przydatne może być rozważenie 

emocjonalnego komponentu informacji zwrotnej i krytyki. 

Zawierają one komponent emocjonalny, który dotyczy uczuć 

uczniów związanych z sukcesem i porażką [9]. Pisemne i 

szczegółowe informacje zwrotne mogą być źle 

zinterpretowane. W interakcjach twarzą w twarz, można 

kontrolować emocjonalny efekt informacji zwrotnej poprzez 

nacisk i mimikę twarzy. Istnieje możliwość bezpośredniego i 

odpowiedniego reagowania na reakcje uczniów. W przypadku 

udzielania szczegółowych informacji zwrotnych w kontekście 

uczenia się online, najlepiej jest używać formatów audio lub 

nawet wideo. Udzielanie informacji zwrotnej w ten sposób i 

otwartość na reakcje uczniów może pomóc Ci uniknąć 

konfliktów i poprawić relacje z uczniami. Szczegółowe porady 

dotyczące udzielania informacji zwrotnej w wirtualnych 

środowiskach nauki można znaleźć również w rozdziale 

Jak udzielać informacji zwrotnej w nauczaniu 

cyfrowym?.
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emocjonalne 

kształcenia



63 Komunikuj zaufanie do kompetencji swoich uczniów i 

zachęcaj ich do inicjowania twórczych, 

indywidualnych procesów uczenia się, aby uniknąć 

nadmiernej zależności Nadmierna zależność przejawia się, 

oprócz zbyt częstych i niepotrzebnych próśb o pomoc, 

nadmiernym poleganiem uczniów na nauczycielu. Wiąże się to 

z relacją nauczyciel-uczeń, która jest naznaczona konfliktami 

[10]. W kontekstach uczenia się cyfrowego relacja nauczyciel-

uczeń, która charakteryzuje się nadmierną zależnością, 

prowadzi do poważniejszych problemów, ponieważ uczniowie 

muszą być bardziej niezależni i odpowiedzialni niż w 

tradycyjnych warunkach uczenia się. Z tego powodu 

szczególnie ważne jest stworzenie takiego klimatu nauczania 

cyfrowego, który zapobiega nadmiernej zależności i umożliwia 

uczniom radzenie sobie z nowymi wymaganiami. Chodzi o to, 

aby dać uczniom wiarę we własne możliwości i niezależność 

w kontrolowaniu własnych procesów uczenia się. 

Zakomunikowane zaufanie do ich kompetencji może w 

dłuższej perspektywie poprawić wasze relacje [11]. Na 

poziomie planowania lekcji stworzone przez Ciebie treści 

nauczania i zastosowane metody powinny umożliwiać 

samodzielne, indywidualne i twórcze ich przetwarzanie. Takie 

zaplanowanie zadań w połączeniu z komunikowanym 

uznaniem dla twórczego, indywidualnego ich rozwiązywania 

może budować wzajemne zaufanie między Tobą a Twoimi 

uczniami jako podstawowy składnik pozytywnej relacji 

nauczyciel-uczeń.

Porady dotyczące pozytywnych relacji nauczyciel-

uczeń w kontekście wirtualnych środowisk 

nauczania:

1. Inicjuj wspierającą, pełną uznania i szacunku 

komunikację

2. Pytaj o uczucia i potrzeby swoich uczniów

3. Upewnij się, że komunikacja jest jasna

4. Udzielaj szczegółowej informacji zwrotnej twarzą w 

twarz na wideo z uwzględnieniem komponentu 

emocjonalnego

5. Przekazuj zaufanie do możliwości swoich 

uczniów

6. Otwarcie lekcji i zadań na indywidualne i twórcze 

przetwarzanie i rozwiązywanie

7. Doceniaj kreatywne, indywidualne 

rozwiązywanie zadań
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W ostatnich latach wielu badaczy i klinicystów opisało zjawiska, 

które można podporządkować pod wspólne pojęcie 

„uzależnienia od Internetu" [1] lub „kompulsywnego 

korzystania z Internetu" [2]. Kategorie te odnoszą się do 

sytuacji, w których zakres korzystania przez jednostkę z 

Internetu osiąga poziom zbliżony do zachowań nałogowych. W 

konsekwencji z powodu nadmiernego korzystania z Internetu 

pojawiają się negatywne skutki, np. konflikty (w szkole i życiu 

rodzinnym) czy wycofanie społeczne [3]. Jednak oprócz 

takich (do pewnego stopnia) klinicznych zachowań, z 

codziennym korzystaniem z Internetu wiąże się szereg 

mniejszych i większych, a także jawnych i ukrytych zagrożeń 

(np. utrata danych osobowych, cyberprzemoc).

Na pierwszy rzut oka obserwacja ta wydaje się sprzeczna z 

ideą wdrażania narzędzi cyfrowych w coraz większej liczbie 

dziedzin życia (zwłaszcza w szkole), ponieważ uczniowie 

mogliby jeszcze bardziej zetknąć się z tymi zagrożeniami, w 

pełni zanurzając się w środowisku cyfrowym. Z innej jednak 

strony, argumentacja ta okazuje się nie mieć znaczenia z 

wielu perspektyw. Po pierwsze, uczniowie potrzebują 

przestrzeni, w której mogliby się nauczyć, jak odpowiednio 

radzić sobie z ryzykiem związanym z mediami cyfrowymi. 

Po drugie, jeśli chodzi o wyjaśnienie i rozwój uzależnienia od 

Internetu, staje się jasne, że nie jest ono skorelowane z 

rodzajem aktywności online stosowanej w nauczaniu 

szkolnym. W aktualnych badaniach gry online i portale 

społecznościowe są wymieniane jako szczególnie istotne dla 

rozwoju szerokiego korzystania z Internetu [3]. Szkoły mogą 

zatem odgrywać główną rolę w zapobieganiu zagrożeniom 

rozwojowym (np. uzależnieniu od Internetu), jak również w 

rozwijaniu odpowiednich umiejętności cyfrowych. W 

niedawnym przeglądzie systematycznym aktualnej literatury 

na temat szkolnej profilaktyki uzależnienia od Internetu u 

nastolatków, autorzy, między innymi, opisują trening 

umiejętności korzystania z mediów jako potencjalne podejście, 

które może również prowadzić do mniej uzależniających 

zachowań [3].

Dlatego też, szkolenie w zakresie umiejętności korzystania z 

mediów stanowi główny element w rozwoju odpowiednich 

umiejętności cyfrowych. Termin „umiejętność korzystania z 

mediów" jest używany zamiennie z podobnymi konstrukcjami, 

takimi jak „umiejętność korzystania z technologii cyfrowych" lub 

„umiejętność korzystania z technologii informacyjno-

komunikacyjnych" [4], które obejmują potrzebę odniesienia się 

do konkretnych umiejętności, wynikających z pojawiających się 

technologii i mediów masowych. Umiejętności medialne lub 

cyfrowe są omawiane jako kluczowa kompetencja przez 

decydentów politycznych, jak również badaczy [5] (porównaj 

również z Planem Działania na Rzecz Edukacji Cyfrowej 

Komisji Europejskiej). Bardziej precyzyjny opis istotnych 

umiejętności cyfrowych można znaleźć w DigComp: 

Europejskich Ramach Kompetencji Cyfrowych, 

stworzonych przez Komisję Europejską [6]. Tutaj głównym 

obszarem kompetencji jest wymiar bezpieczeństwa

(obejmujący ochronę danych osobowych i prywatności, a 

także zdrowia fizycznego i psychicznego). W związku z tym, 

głównym zadaniem szkół i nauczycieli jest promowanie 

umiejętności medialnych uczniów i przygotowanie ich do 

zagrożeń, które wynikają z technologii i mediów masowych. 

Szkolne programy profilaktyczne pozwalają uczniom 

zastanowić się nad korzystaniem z mediów i zidentyfikować 

potencjalne zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, 

gier czy mediów społecznościowych.

W całej Europie opracowano kilka programów wspierających 

umiejętność korzystania z mediów przez uczniów. Między 

innymi, niektóre przykłady najlepszych praktyk w całej Europie 

zostały wcześniej zidentyfikowane przez Komisję Europejską i 

otrzymały nagrodę European Media Literacy Awards (ang. 

europejska nagroda w dziedzinie umiejętności korzystania z 

mediów) [7].

Nauczyciele w całej Europie mają już dostęp do istniejących 

programów i działań, jednak być może nie są o nich jeszcze 

poinformowani. Niektóre przykłady tych programów 

wymieniono poniżej. Oprócz stosowania takich programów, 

jako nauczyciel powinieneś wiedzieć, że uczniowie 

niekoniecznie są świadomi zagrożeń związanych z 

technologiami cyfrowymi, a jednocześnie nie zawsze 

posiadają wymagane umiejętności, aby im przeciwdziałać. 

Dlatego powinieneś spróbować rozważyć wdrożenie treści 

nauczania, które koncentrują się na technologiach cyfrowych i 

mediach, wyjaśniając potencjalne zagrożenia i rozwijając 

odpowiednie zachowania związane z korzystaniem z nich. 

Istniejące materiały mogą być w tym pomocne. Jednak przed 

przystąpieniem do projektowania programów prewencyjnych 

należy ocenić poziom umiejętności cyfrowych uczniów.

Aspekty 

społeczno-

emocjonalne 

kształcenia



65 Przykłady programów i działań profilaktycznych 

dotyczących umiejętności korzystania z mediów 

cyfrowych w Europie:

HTML HEROES

https://heroes.webwise.ie/

Jest to program w języku angielskim przeznaczony dla 1 i 2 

klasy oraz dla 3 i 4 klasy skupiający się na bezpiecznym 

korzystaniu z Internetu. Jest on dostępny za pośrednictwem 

strony internetowej i jest bezpłatny.

Vernetzte Welten

http://www.vernetztewelten.ift-nord.de/

Jest to program profilaktyczny dla uczniów klas piątych i 

szóstych w języku niemieckim. Składa się z materiałów 

dydaktycznych, prezentacji oraz podręcznika dla nauczyciela, 

który umożliwia mu realizację programu w swojej klasie. 

Jest on bezpłatny i dostępny za pośrednictwem strony 

internetowej.

Safer Internet Day

https://www.saferinternetday.org/

Dzień Bezpiecznego Internetu to ogólnoeuropejska 

inicjatywa, która odbywa się w lutym każdego roku. 

Obejmuje ona kilka działań dotyczących bezpieczeństwa w 

sieci. Działania i materiały w Twoim kraju można znaleźć 

na stronie internetowej w sekcji "W Twoim kraju".

European Media Literacy Awards

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/winners-

european-media-literacy-awards

Jest to przegląd działań nagrodzonych przez Komisję 

Europejską nagrodą w dziedzinie umiejętności korzystania z 

mediów. Działania te są skierowane do różnych grup 

wiekowych w różnych krajach.
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Zagadnienia dla 

szkół

Jak zapewnić 

odpowiednie 

wyposażenie 

techniczne?
Odpowiednie wyposażenie techniczne jest kluczowym 

czynnikiem dla wdrożenia cyfrowego nauczania w szkołach. 

Uczenie się powinno być ułatwione dzięki wyposażeniu 

technicznemu. Technologia powinna być łatwa w użyciu i 

umożliwiać płynne nauczanie bez długich czasów ładowania 

i nieciągłości mediów [1]. Niniejszy rozdział zawiera 

informacje o ważnych elementach koncepcji wyposażenia 

cyfrowego oraz porusza kwestię finansowania.

Elementy składowe koncepcji 

urządzenia cyfrowego
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Cyfrowego

Koncentrując się na opracowaniu koncepcji wyposażenia 

technicznego, istotne są następujące elementy składowe 

[2]:

Sieć: Aby uwzględnić dużą liczbę użytkowników i skoki 

obciążenia spowodowane specyfiką codziennego życia 

szkoły, należy zapewnić możliwie wysoką wydajność 

łączy. Z praktyki wynika, że dla szkół podstawowych 

odpowiednie są łącza internetowe o przepustowości 50 

Mbit/s, natomiast szkoły średnie potrzebują szybszego 

połączenia. W zależności od wielkości danych szkolnych 

potrzebny jest transfer na poziomie 100-200 Mbit/s. Jeśli na 

zajęciach wykorzystywane są urządzenia mobilne, konieczne 

są wyższe prędkości transmisji.
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Wewnętrzna sieć szkolna musi spełniać wymagania 

stawiane nowoczesnym sieciom komputerowym. Musi 

umożliwiać korzystanie z niej różnym użytkownikom z różnymi 

prawami dostępu na różnych urządzeniach. Instalacja, 

obsługa i wsparcie takiej sieci są bardzo rozbudowane i 

wymagają profesjonalnej wiedzy. Nauczyciele mogą 

podejmować zadania w zakresie administracji i konserwacji 

sieci, ale nie w zakresie instalacji i obsługi.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ulokowanie serwera w 

szkole. Nie każde pomieszczenie jest odpowiednie. Oprócz 

odpowiedniej wentylacji, ochrony przed wodą i dostępem 

osób niepowołanych, dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia 

redundantna linia sieciowa i bezprzerwowe zasilanie. Przy 

tworzeniu serwerowni w szkole zalecane jest wsparcie 

ekspertów.

Sprzęt: Przy zakupie sprzętu, inwestowanie w droższe 

komponenty biznesowe ma wiele zalet w porównaniu z 

oszczędnością przy zakupie urządzeń konsumenckich. Okresy 

gwarancyjne są zazwyczaj dłuższe i są korzyści w przypadku 

późniejszego rozszerzenia puli urządzeń. Sprzedawca może 

dostarczyć identyczny sprzęt i części zamienne do tych 

urządzeń nawet po dłuższym czasie. Faktem jest, że sprzęt 

biznesowy ma dłuższą żywotność i rzadsze cykle wymiany. 

Doświadczenie pokazuje również, że wyższa jakość urządzeń 

prowadzi do bardziej ostrożnego użytkowania przez uczniów. 

Zakupiony sprzęt może być uzupełniony lub częściowo 

zastąpiony urządzeniami prywatnymi. Badania wykazały, że 

istnieje prawie 100% pokrycie urządzeniami wśród uczących się 

począwszy od szkoły średniej [3]. Ogólnie można wyróżnić 

dwa warianty wyposażenia szkół: w heterogenicznej 

koncepcji "Przynieś swoje własne urządzenie (BYOD)"

zaangażowane szkoły korzystają ze swoich prywatnych 

urządzeń. W homogenicznej koncepcji wyposażenia 

wymagane jest korzystanie z określonych urządzeń, które 

często kupowane są razem. BYOD obniża koszty zakupu i 

utrzymania, ale pociąga za sobą wyższe wydatki w obszarze 

integracji technicznej, koncepcji edukacyjnej i bezpieczeństwa 

IT. Sprzęt jednorodny może ułatwić integrację dydaktyczną i 

techniczną z działalnością szkoły, ale należy wziąć pod 

uwagę koszty jego nabycia i utrzymania.

Oprogramowanie: Jeśli chodzi o integrację oprogramowania, 

ważne jest, aby zmniejszyć jego różnorodność. Korzystanie z 

tego samego oprogramowania pozwala rozwijać wspólne bazy 

wiedzy i zasoby wzajemnego wsparcia. Zcentralizowany 

zakup i administracja pomagają śledzić kwestie licencyjne i 

prowadzą do obniżenia kosztów nabycia.

Używając oprogramowania open source i freeware, należy w 

szczególności rozważyć kwestie wsparcia i konserwacji. 

Wsparcie techniczne może nie być tak profesjonalne jak w 

przypadku produktów płatnych, ale pożądane i niezbędne 

aktualizacje są dostępne natychmiast i nie powodują 

dodatkowych kosztów. Jednak, zwłaszcza w przypadku 

korzystania z darmowego oprogramowania, należy sprawdzić, 

jak radzi sobie ono z prywatnymi danymi i ochroną danych. Za 

korzystanie z niektórych programów, zwłaszcza aplikacji, 

użytkownicy często płacą swoimi danymi.

Oprogramowanie na wszystkich komponentach, które są 

wykorzystywane i wdrażane w szkole (stacje robocze, 

urządzenia mobilne, serwery, switche, inne urządzenia 

sieciowe itp.) powinno być aktualne. Nieaktualne 

oprogramowanie jest jedną z najczęstszych przyczyn

incydentów związanych z bezpieczeństwem. Oprócz 

zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystanie popularnego 

oprogramowania może pomóc w przygotowaniu studentów do 

życia zawodowego poprzez wykorzystanie oprogramowania, 

które może być im potrzebne w przyszłej pracy.

Finansowanie

Przy zakupie sprzętu dla szkół, główne pytanie dotyczy 

finansowania. Początkowo do finansowania można wykorzystać 

budżet szkoły. Niektóre koszty mogą być również ponoszone 

przez rodziców. Jednak w większości przypadków nie będzie 

możliwe pełne wyposażenie szkoły z budżetu wewnętrznego.

Szczególnie w przypadku finansowania przez rodziców nie

powinny być to duże nakłady. Zatem, w jaki sposób można

uzyskać finanse poza budżetem szkoły i rodziców?

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, jakie są dostępne

dotacje państwowe i jak konkretna szkoła może z nich

skorzystać. Często istnieją różne programy digitalizacji szkół.

Poszczególne państwa opublikowały swoje własne wytyczne,

które można znaleźć na stronach internetowych

odpowiednich instytucji krajowych.

Innym prostym i powszechnym rozwiązaniem pozwalającym 

na ograniczenie wysokich kosztów jednorazowych jest 

leasing. Należy sprawdzić, czy taka możliwość istnieje w 

odniesieniu do nabycia sprzętu technicznego. Ponadto inną 

możliwością jest centralna organizacja zamówień i tworzenie 

wspólnoty zakupowej. Poprzez połączenie kilku szkół lub nawet 

utworzenie większych związków regionalnych można zwiększyć 

rabaty zamówień i zmniejszyć koszty poszczególnych urządzeń. 

W ten sposób można zrealizować oszczędności w zakresie cen 

zakupu, opłat licencyjnych, szkoleń i wsparcia [2].



68 Inną możliwością jest finansowanie poprzez zewnętrzne 

darowizny i sponsoring. W tym celu można kontaktować się z 

lokalnymi firmami, fundacjami i stowarzyszeniami rodziców. Ten 

rodzaj finansowania wymaga zwykle dobrego planowania, 

przekonywania i kogoś, kto aktywnie się tym zajmie [4].
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Wdrożenie cyfrowego uczenia się jest wyzwaniem 

ogólnoszkolnym, w które zaangażowane są podmioty na 

różnych poziomach szkół (np. dyrektorzy szkół, nauczyciele, 

uczniowie, rodzice). Dlatego w pewnym stopniu wymaga 

koordynacji, kierowania i nadzoru. Zazwyczaj rolę 

koordynatora i nadzorcy pełnią dyrektorzy szkół (zwłaszcza w 

mniejszych szkołach), ale można też przypisać konkretną 

odpowiedzialność osobie (grupie osób), która jest szczególnie 

zainteresowana tematem cyfrowego uczenia się. Mogą one 

zapewnić wiedzę i strukturę w odniesieniu do wdrażania 

cyfrowego uczenia się.

Sukces wdrożenia cyfrowego nauczania w szkole może 

dodatkowo zależeć od opracowania Szkolnego Planu 

Cyfrowego (SPC), w którym zostanie przyjęte holistyczne 

podejście do integracji technologii w szkole. Plan ten może 

zostać opracowany przez grupę wyznaczonych osób w 

porozumieniu z innymi członkami szkoły. SPC powinien być 

kluczowym instrumentem, który podsumuje koncepcje 

cyfryzacji szkoły i będzie zawierał ważne punkty odniesienia 

dla procesu cyfryzacji.

Powinien on dostarczyć informacji w odniesieniu do 

szeregu pytań:

1. Kto będzie odpowiedzialny za realizację 

Szkolnego Planu Cyfrowego?

2. W jakim celu chcemy korzystać z narzędzi i usług 

cyfrowych?

3. Z jakich urządzeń będziemy korzystać? Kto będzie 

zarządzał tymi urządzeniami? Kto będzie finansował te 

urządzenia?

4. Jakich narzędzi (oprogramowania) będziemy używać? 

Czy zależy to również od uzgodnionego celu?

5. Z jakich platform i aplikacji będziemy korzystać? 

Kto utrzymuje i nadzoruje te platformy?

6. Jaka infrastruktura jest nam potrzebna? Kto 

gwarantuje odpowiednie połączenie internetowe?

7. Jakich szkoleń potrzebujemy, aby działać w ramach planu

cyfrowego? Kto będzie odpowiedzialny za to szkolenie? Kto

musi wziąć udział w tym szkoleniu?

8. Jak będziemy zarządzać bezpieczeństwem 

cyfrowym?

9. Jak będziemy monitorować postępy procesu cyfryzacji?

10. Czy wszyscy uczniowie mają dostęp do potrzebnych 

narzędzi i usług? Jaki rodzaj wsparcia może zapewnić 

szkoła?

11. Jakie usługi będą nam potrzebne? Czy powinniśmy je 

zlecić na zewnątrz? (Wskazówka: realistyczny i dobrze 

zaplanowany budżet). Kilka przykładów: cyberbezpieczeństwo, 

systemy przechowywania danych (własne serwery lub 

przechowywanie w chmurze, usługi backupu, itp.)

12. Jaki rodzaj współpracy i wymiany będzie miał miejsce?

Szkolny plan cyfrowy może być oparty na istniejących 

ramach, np. na europejskich ramach dla organizacji 

edukacyjnych kompetentnych cyfrowo (DigCompOrg), 

które zostały opracowane przez Wspólne Centrum 

Badawcze Komisji Europejskiej. Ramy DigCompOrg

obejmują 7 kluczowych elementów i 15 podelementów, 

które są wspólne dla wszystkich sektorów edukacyjnych. 

Istnieje również możliwość dodania elementów i 

podelementów specyficznych dla danego sektora.

Niezależnie od charakteru i odniesień szkolnego planu 

cyfrowego, nadrzędną i ważną cechą takich szkolnych planów 

cyfrowych jest to, że powinny być one udostępniane przez 

wszystkich członków społeczności szkolnej. Aby osiągnąć 

taką identyfikację przez wszystkich członków szkoły, szkolny 

plan cyfrowy może być opracowany podczas specjalnego 

wydarzenia ogólnoszkolnego. Takie wydarzenie może być 

wzbogacone o prezentacje i wkład zewnętrznych ekspertów w 

tej dziedzinie, którzy mogliby również ukierunkować dyskusję 

na temat szkolnych planów cyfrowych, wykorzystując swoją 

wiedzę i spostrzeżenia. Rezultatem takiego spotkania może 

być pierwsza struktura i koncepcja szkolnego planu 

cyfrowego, która jest podzielana przez większość nauczycieli.
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70 Po zainicjowaniu procesu rozwoju struktur cyfrowych w szkole, 

ważne jest zapewnienie wystarczających możliwości wymiany 

między współpracownikami szkoły w odniesieniu do procesu 

cyfryzacji. Członkowie grona pedagogicznego powinni mieć 

możliwość informowania o codziennych wyzwaniach, ale 

także o elementach sukcesu i otrzymywania informacji 

zwrotnych od kolegów. Nie wszystkie te spotkania muszą być 

koniecznie prowadzone przez dyrektorów szkół lub osoby 

odpowiedzialne, ale mogą być również prowadzone w sposób 

nieformalny i bez rozgłosu . Takiej wymianie informacji mogą 

towarzyszyć bardziej sformalizowane wydarzenia, np. w 

ramach konferencji szkolnych. Szkolny plan cyfrowy powinien 

być monitorowany poprzez systematyczne zbieranie 

informacji o sukcesie cyfrowego nauczania na różnych 

poziomach (np. wywiady z uczniami, nauczycielami, dyrektorami 

szkół).

Reasumując, wstępny szkolny plan cyfrowy stanowi 

pierwszy krok na drodze do rozwoju cyfrowej tożsamości 

edukacyjnej w szkołach. Niemniej jednak, uzgodniony 

wstępny plan może być z czasem dostosowany. Mogą 

pojawić się dodatkowe perspektywy, a początkowe pomysły 

mogą okazać się nierealistyczne lub nieefektywne. Należy 

pamiętać, że wdrażanie uczenia się w formie cyfrowej jest 

procesem, któremu mogą towarzyszyć również 

niepowodzenia. Łatwiej jest sobie z nimi poradzić, jeśli 

proces ten jest wspólnym dziełem całej szkoły.
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Promocja kompetencji cyfrowych i zawodowych 

(Eickelmann et al., 2017b - przetłumaczone)

Jak zaangażować kadrę 

kierowniczą szkoły?

Ta część skupia się na pytaniu o to, w jaki sposób 

dyrektorzy szkół są zaangażowani we wdrażanie 

cyfrowego uczenia się w szkołach.

Znaczenie zaangażowania 

kadry kierowniczej szkoły

Dyrektorzy szkół odgrywają kluczową rolę w procesach 

organizacji i rozwoju szkoły [1] i są ważnymi autorytetami w 

zakresie wdrażania nowych technologii i cyfrowego uczenia 

się [2]. Ta centralna pozycja decyzyjna prowadzi do 

odpowiedzialności za inicjowanie zmian na wielu poziomach. 

Skutkuje to nowymi zadaniami i wyzwaniami, ale także 

zawiera nowe możliwości rozwoju [3].

Poziomy rozwoju

Dążenie do trwałego zakotwiczenia nowych technologii

oraz promowanie kompetencji i umiejętności cyfrowych

oraz rozwoju musi odbywać się na następujących 

płaszczyznach [4]:

Poziom organizacyjny: Rozwój, który jest inicjowany przez 

kierownictwo szkoły, powinien obejmować całościową koncepcję 

wdrażania nowych technologii w konkretnej szkole. Pierwszym 

krokiem jest inwentaryzacja i określenie perspektyw docelowych 

dla danej szkoły. W związku z tym, sformułowane cele powinny 

odpowiadać celom edukacyjnym i wyzwaniom szkoły. Następnie 

ważne jest wyjaśnienie korzyści i konieczności uczenia się z 

wykorzystaniem mediów cyfrowych, aby uzyskać wsparcie ze 

strony uczniów i nauczycieli. W tym kontekście konieczne jest 

uwzględnienie umiejętności i postaw nauczycieli. Dla udanego 

wdrożenia cyfrowej nauki kluczowe jest przekonanie i 

zaangażowanie (prawie) wszystkich nauczycieli.

Tak więc kierownictwo szkoły może być wspierane poprzez 

tworzenie grup projektowych, które mogą pracować nad 

różnymi celami cząstkowymi.

Poziom przedmiotu szkolnego: Na tym poziomie dyrekcje 

szkół muszą zainicjować rozwój, który dotyczy integracji 

cyfrowego nauczania z każdym przedmiotem szkolnym. Nowe 

technologie nie powinny być dodatkowo dodawane, ale najlepiej 

wdrażane w celu modernizacji i ponownego przemyślenia 

nauczania. Aby przedstawić wartość dodaną, a nie dodatkowe 

obciążenie dla nauczycieli, kierownictwo szkoły może 

zainicjować debatę na temat tego, jak wykorzystanie mediów 

cyfrowych może poprawić nauczanie i uczenie się w ramach 

każdego przedmiotu (por. rozdział Jak wdrożyć naukę 

cyfrową w szkołach?).

Poziom kadry: Liderzy szkół w dużej mierze determinują procesy 

rozwoju kadry. W odniesieniu do wdrażania cyfrowego uczenia 

się i nowych technologii w swojej szkole, muszą umożliwić swoim 

nauczycielom radzenie sobie z nowymi wymaganiami.
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72 Dlatego ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków 

technicznych i edukacyjnych oraz możliwości dokształcania i 

profesjonalizacji.

Poziom techniki: Kierownictwo szkoły jest odpowiedzialne 

za odpowiednie wyposażenie techniczne szkoły. Wybór 

technologii powinien być sensowny z punktu widzenia 

edukacji. Pedagogika powinna mieć pierwszeństwo przed 

techniką. Oznacza to, że koncepcje sprzętu IT powinny 

odpowiadać celom edukacyjnym i być odpowiednie dla 

elastycznego i zorientowanego na ucznia uczenia się i 

nauczania. Aby to osiągnąć, dyrekcja szkoły powinna brać 

pod uwagę sugestie i życzenia nauczycieli i uczniów.

Poziom współpracy: Współpraca jest niezbędna w 

procesach rozwoju szkoły (niezależnie od tego, czy jest ona 

związana z cyfrowym uczeniem się). Kierownictwo szkoły 

tworzy warunki ramowe dla współpracy wewnątrzszkolnej i 

pozaszkolnej. Współpraca wewnątrzszkolna wspiera 

wykorzystanie istniejących zasobów wiedzy ekspertów 

wewnątrzszkolnych. Ponadto, współpraca nauczycieli 

zwiększa ich motywację i poczucie własnej skuteczności. 

Współpraca pozaszkolna ma na celu tworzenie sieci 

pomiędzy różnymi szkołami oraz współpracę z zewnętrznymi 

organizacjami zawodowymi (np. instytutami edukacyjnymi lub 

uniwersytetami). Szkoły mogą korzystać z planów cyfrowych 

innych szkół i doradzać sobie nawzajem w celu znalezienia 

indywidualnych, najlepiej pasujących rozwiązań. Dzięki 

współpracy z partnerami pozaszkolnymi szkoły mogą 

dodatkowo korzystać z wiedzy ekspertów i wsparcia 

naukowego.

Dodatkową perspektywą zaangażowania liderów szkolnych 

we wdrażanie cyfrowego uczenia się w szkołach jest 

wykorzystanie mediów cyfrowych do zarządzania 

organizacją. W tym przypadku kierownictwo szkoły zarządza 

szkołą za pomocą technologii cyfrowych. Wykazano, że 

udane wykorzystanie i integracja mediów cyfrowych w 

szkołach zależy od umiejętności i zachowań w zakresie 

korzystania z nich przez kierownictwo szkoły. Aktywne 

korzystanie z technologii może skutkować ogólną koncepcją 

cyfrową szkoły, która rozciąga się również na poziom lekcji 

[5].
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Edukacja na odległość wymaga współpracy nauczycieli, 

uczniów i rodziców. W tym rozdziale przedstawimy porady 

dotyczące skutecznej i efektywnej współpracy.

Pandemia, która sparaliżowała nasze codzienne życie, 

miała i wciąż ma również duży wpływ na szkoły (np. 

poprzez ich zamykanie). Wymusza to kształcenie na 

odległość, w wyniku czego dzieci spędzają i będą 

spędzać wiele czasu przy biurku w domu, uczestnicząc 

w lekcjach online, wykonując zadania zlecone przez 

nauczycieli, przygotowując się do lekcji i testów. Czas 

wcześniej spędzany na nauce w szkole i w domu 

został teraz skumulowany i w pełni przeniesiony do 

strefy nauki domowej uczniów. W tych niepewnych

czasach współpraca szkoły z rodzicami jest niezwykle 

ważna - rodzice, uczniowie i nauczyciele muszą się 

wzajemnie wspierać, pracować dla dobra dzieci i 

zapewnić sprawne opanowanie materiału szkolnego. 

Jest to przecież czas stresu, wyzwań i zupełnie nowych 

wymagań dla uczniów zarówno młodszych, jak i 

starszych. Warto pamiętać o tych wspólnych 

obciążeniach przy nawiązywaniu współpracy.

E-learning może przybierać różne formy, ale musi 

uwzględniać możliwości (psychofizyczne i techniczne) 

wszystkich uczestników systemu, w tym szkoły (nauczycieli), 

uczniów i ich rodziców. Należy przestrzegać zasad równego 

dostępu i równego traktowania.

Formy współpracy szkoły z rodzicami

Wsparcie rodziców w domu skutkuje kilkoma pozytywnymi 

aspektami dla dziecka, takimi jak wzrost motywacji, większa 

samoocena i lepsze wyniki w nauce [1]. Według Goodall i 

Montgomery [1] istnieją różne formy współpracy między 

szkołami a rodzicami. Proponują oni kontinuum pomiędzy 

„zaangażowaniem rodziców w sprawy szkoły" a 

„zaangażowaniem rodziców w naukę dzieci". Poszczególne 

etapy na tym kontinuum charakteryzują się głównie kierunkiem 

przepływu informacji, a także odpowiedzialnością za 

podejmowanie działań.

Zaangażowanie rodziców w życie 

szkoły

Pierwszym krokiem podczas współpracy z rodzicami jest 

ustalenie poziomu „zaangażowania rodziców w życie 

szkoły". Na tym etapie szkoła jest odpowiedzialna za 

dzielenie się informacjami z rodzicami. Przepływ informacji 

przebiega więc od szkoły do rodziców (np. poprzez 

wysyłanie listów, proponowanie spotkań) i zawiera głównie 

informacje kluczowe dla rodziców, takie jak ważne daty, 

informacje programowe czy oceny [1].

Wskazówki dotyczące zaangażowania rodziców w 

naukę cyfrową

Ustalenie różnych możliwości dzielenia się 

informacjami z rodzicami np.:

» Regularne wysyłanie maili (np. stwórz cotygodniowy 

newsletter, który zawiera aktualne działania w Twojej 

klasie)

» Ustawienie wspólnego kalendarza, w którym 

zamieszczasz najważniejsze daty i zajęcia w 

nadchodzącym tygodniu

» Założenie bloga dla swojej klasy

» Stworzenie strony informacyjnej dla rodziców w

ramach systemu zarządzania nauką lub platformy, z 

której korzystasz z uczniami

» Oferowanie regularnych spotkań, podczas których 

informujesz rodziców o postępach ich dziecka

» Napisanie dokumentu "Odpowiedzi na najczęściej 

zadawane pytania", który można rozesłać do 

rodziców
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Choć zaangażowanie rodziców w życie szkoły jest 

niewątpliwie ważnym punktem wyjścia, powinno ono 

jedynie budować fundament bardziej zrównoważonej 

współpracy. Goodall i Montgomery [1] używają terminu 

„zaangażowanie rodziców w życie szkoły", aby opisać 

współpracę, która charakteryzuje się wymianą informacji 

pomiędzy szkołą a rodzicami. Pomaga to zbudować solidne 

partnerstwo: szkoła i rodzice współpracują ze sobą, aby 

wspierać dzieci. Wiąże się to z zapewnieniem rodzicom 

czasu na dostarczenie lub poproszenie o informacje [1].

Wskazówki,  jak uzyskać zaangażowanie 

rodziców w naukę w systemie cyfrowym:

» Ustal możliwości kontaktu rodziców z Tobą,

np. przez:

- Wysłanie rodzicom swoich danych kontaktowych, jak 

również przedziałów czasowych, w których jesteś 

dostępny

- Wyznaczenie części spotkań informacyjnych na 

pytania rodziców

» Staraj się budować pozytywne relacje z rodzicami i 

rodzinami, np. poprzez:

- Organizowanie wydarzeń społecznych z rodzinami online 

(takich jak wieczór quizowy, karaoke, oglądanie filmów lub 

wspólne gotowanie)

- Współpraca z rodzinami w celu stworzenia cyfrowej 

księgi pamięci dla każdego ucznia

- Tworzenie krótkich filmów o rodzinach uczniów i o sobie, 

które można wspólnie oglądać

Zaangażowanie rodziców w 

naukę dzieci

Najbardziej rodzicielska wersja, którą Goodall i 

Montgomery [1] opisują to „zaangażowanie rodziców w 

naukę dzieci". Charakteryzuje się ono głównie chęcią 

rodziców do uczestniczenia w edukacji i uczeniu się dziecka. 

Rodzice podejmują działania i zaczynają planować własne 

aktywności związane z uczeniem się z dzieckiem. Mogą one 

być inspirowane lub oparte na informacjach dostarczanych 

przez szkołę, ale nie jest to koniecznie wymagane [1]. 

Zaangażowanie rodziców może być szczególnie ważne w 

okresie nauki na odległość, kiedy dzieci spędzają większość 

czasu w domu i nie mają takiego kontaktu z nauczycielami 

jak kiedyś.

Wskazówki,  jak wspierać zaangażowanie rodziców 

w edukację cyfrową:

» Udostępnienie linków do zasobów, z których rodziny mogą 

korzystać online (np. narzędzia, filmy, strony internetowe)

» Przygotuj listę zajęć edukacyjnych, które rodzice mogą 

wykonywać z dziećmi w domu (np. eksperymenty naukowe, 

zajęcia z gotowania i pieczenia, gry edukacyjne)

» Udostępnij listę z miejscami, które rodzice i dzieci mogą 

wspólnie odwiedzić, aby kontynuować naukę w wolnym 

czasie (np. biblioteka, muzea)

Pamiętaj, że te rzeczy nie są obowiązkowe i że to wybór 

rodziców, czy chcą wypróbować Twoje propozycje, czy nie.

Opracowanie strategii zaangażowania 

i współpracy z rodzicami

Zamiast walczyć na własną rękę i starać się o 

zaangażowanie rodziców, a nawet o ich zaangażowanie, 

pomocne może być stworzenie i przyjęcie ogólnoszkolnej 

strategii włączania rodziców w proces edukacyjny i poziomu 

ich zaangażowania. Może to być strategicznie ważne, 

ponieważ zapobiega dezorientacji rodziców przez różne 

podejścia, zwłaszcza jeśli mają oni wiele dzieci w różnych 

klasach. Może to być także pomocne w zmniejszeniu barier 

dla uczestnictwa w edukacji ich dziecka, ponieważ rodzice 

będą wiedzieli, co szkoła oferuje, a także jakie ma 

możliwości i czego się od nich oczekuje.

Zagadnienia 

dla

szkoła



75 Zasoby internetowe zawierające 

wskazówki dotyczące angażowania 

lub włączania rodziców

Wielu nauczycieli i organizacji zaczęło dzielić się

własnymi doświadczeniami i wskazówkami, jak

rozpocząć współpracę z rodzicami:

» Angażowanie rodziców i rodzin: Zestaw narzędzi dla 

praktyków: Ten zestaw narzędzi ma na celu wspieranie 

nauczycieli i innych praktyków w budowaniu dobrych relacji 

z rodzicami i rodzinami.

» Dwóch chłopców i tata: Najlepsze praktyki angażowania 

rodziców w kształcenie na odległość: Na tym blogu, nauczyciel 

dzieli się własnymi wskazówkami, jak zaangażować 

rodziców podczas nauczania na odległość.

» Nauczyciele płacą nauczycielom - Kształcenie na 

odległość: 9 wskazówek dotyczących wspierania rodziców i 

rodzin: Ten blog zawiera zbiór wskazówek od kilku 

praktyków.

» Educationworld: Tips For Getting Parents Engaged in 

Distance Learning: Ten artykuł zawiera sześć różnych 

tematów, które można rozważyć, aby wzmocnić wsparcie 

rodzicielskie w domu.

» Coreinspiration: Tips for Communicating with Parents

during Distance Learning: Ten blog zawiera wywiad z 

nauczycielem, który wyjaśnia, co zrobić, aby pozostać w 

kontakcie z rodzicami podczas nauczania na odległość.
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Zagadnienia 

metodyczne

Zagadnienia 

metodyczne

Jak zapewnić 

właściwe zarządzanie 

czasem (Work-Life 

Balance)?

Zarządzanie czasem jest niezwykle ważne w nauce cyfrowej, 

zwłaszcza w warunkach asynchronicznych. Różni się ono od 

zarządzania czasem w tradycyjnym uczeniu się twarzą w 

twarz, w którym obowiązują ustalone zasady.

Niektóre badania przeprowadzone w 2020 roku podczas 

pandemii COVID-19 wskazują, że niewłaściwe zarządzanie 

czasem może powodować negatywne skutki zdrowotne u 

uczniów, wzrost zmęczenia, ogólny dyskomfort, problemy ze 

snem, brak aktywności fizycznej, a także przeciążenie i stres 

zarówno uczniów, jak i nauczycieli [1-3]. Uczniowie 

uczestniczący w nauczaniu cyfrowym podkreślali problemy z 

zarządzaniem czasem, samodyscypliną, systematycznością i 

samodzielnym uczeniem się. Dodatkowo w czasie 

lockdownu, kiedy całe rodziny pozostały w domach, 

konieczna była reorganizacja codziennych zajęć wszystkich 

członków rodziny. Dom stał się centrum wszystkich 

aktywności, w tym nauki szkolnej i pracy, co groziło 

zakłóceniem  równowagi pomiędzy życiem zawodowym a 

prywatnym (ang. work-life balance).
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Praktyczne wskazówki dla nauczycieli 

dotyczące zdrowej równowagi między 

życiem zawodowym a prywatnym

Utrzymywanie kontaktów społecznych i dostęp do 

zasobów społecznych nawet w czasie ograniczonej 

obecności fizycznej:

» Spotykaj się cyfrowo ze współpracownikami, aby 

tworzyć kulturę informacji zwrotnej i wsparcia, a także 

utrzymywać ważne relacje interpersonalne

» Zainicjuj cyfrowe przerwy na kawę lub lunch

» Nie poświęcaj czasu na spotkania wyłącznie na tematy 

związane z pracą, ale rozmawiaj o sprawach prywatnych i 

swoim aktualnym samopoczuciu

Weź odpowiedzialność za siebie i dostrzegaj 

własne potrzeby i granice odporności:

» Stwórz dystans między swoim życiem prywatnym a 

problemami w pracy, wyznaczając sobie granice

» Poczuj się dobrze z tym, co już osiągnąłeś, zamiast 

denerwować się tym, co się nie udało

» Upewnij się, że poświęcasz czas na wystarczającą ilość 

snu, zdrowo się odżywiasz, uprawiasz aktywność fizyczną i 

spędzasz czas z rodziną i przyjaciółmi

Aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących samoopieki, 

kliknij tutaj.
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cyfrowych

Jak nauczyciele powinni planować i 

realizować nauczanie cyfrowe, aby lepiej 

wykorzystać swój czas?

Oto kilka rad dla Ciebie, jak zarządzać swoim 

czasem, aby przygotować się i prowadzić efektywne 

nauczanie cyfrowe:

» Zbadaj dostępne możliwości, aby dowiedzieć się jak 

najwięcej o nauce cyfrowej. Zapoznaj się z aspektami, z 

którymi nie masz zbyt dużego doświadczenia. Sprawdź, czy 

Twoja szkoła oferuje szkolenia na odpowiednie tematy lub, 

jeśli nie, przyjrzyj się opcjom dostępnym online. Dobrym 

sposobem na rozpoczęcie jest kurs EDGE online dotyczący 

nauczania cyfrowego.

» Jeśli to możliwe, zorganizuj wstępne zajęcia 

wprowadzające twarzą w twarz. Im niższy poziom 

umiejętności cyfrowych uczniów, tym ważniejsza jest ta 

wstępna lekcja wprowadzająca. Dzięki niej nauczyciel i 

uczniowie poznają się twarzą w twarz, jeśli nie spotkaliście 

się wcześniej. Na początku ustal jasne zasady i oczekiwania.

» Jeśli to możliwe, zorganizuj wstępne wprowadzenie twarzą 

w twarz również dla rodziców. Jasno przedstaw rodzicom 

swoje oczekiwania. Wsparcie rodziców jest konieczne, 

zwłaszcza w przypadku młodszych uczniów.

» Dostosowanie lekcji i oceniania do środowiska 

internetowego:

- Dostosuj programy nauczania, np. ustal priorytety celów 

nauczania, przemyśl kryteria oceny itp.

- Nie stawiaj nierealistycznych oczekiwań, nie dawaj 

uczniom zbyt wielu zadań, nie wprowadzaj nagłych zmian.

- Wybierz odpowiednie metody nauczania i uczenia się. 

Samo przeniesienie nauczania w klasie do prowadzenia 

zajęć za pomocą „Zoom" lub innych narzędzi 

wideokonferencyjnych nie wystarczy, trzeba na nowo 

przemyśleć sposób nauczania. Należy jednak pamiętać, 

że tak radykalna restrukturyzacja nauczania wymaga 

czasu.

- Przesunięcie uwagi i czasu z prezentowania 

informacji na wspieranie i zachęcanie do pracy 

uczniów.

- Zachęcanie uczniów do zaangażowania, 

organizowanie zajęć, poprzez które można zbierać 

dowody aktywności uczniów, stałe monitorowanie 

pracy uczniów i udzielanie im szybkiej informacji 

zwrotnej.

- Zrównoważenie działań synchronicznych i 

asynchronicznych.

- Ogranicz czas ekranowy uczniów, zwłaszcza młodszych 

dzieci, dając im zadania, które mogą wykonać w trybie 

offline (takie jak czytanie) i ogranicz czas dostarczania 

lekcji za pośrednictwem wideokonferencji. To utrzymuje 

motywację uczniów do nauki.

» Pamiętaj, że kluczowe jest planowanie, sprawna 

organizacja i komunikacja.

» Zapewniając szczegółowe instrukcje dotyczące zadań, 

oczekiwań, standardów i kryteriów oceny, oszczędzasz swój 

własny czas i czas uczniów, utrzymując ich koncentrację i 

motywację. Na przykład, kiedy wybierasz film dla uczniów, nie 

każ im po prostu go obejrzeć, oczekując, że się czegoś 

nauczą. Powiedz im dokładnie, czego oczekujesz od nich i 

jeśli to możliwe, podaj przykłady ilustrujące to, co masz na 

myśli.

» Wykorzystuj zalet technologii cyfrowych, np. istniejących 

materiałów dydaktycznych itp.

"Określ kluczowe pojęcia i sposób, w 

jaki będą one nauczane. Biorąc pod uwagę 

ilość czasu, zdecyduj, co realistycznie 

można będzie opanować." [4]

"Zrezygnuj z iluzji robienia wszystkiego 

tak, jak w zwykłej klasie." [4]
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cyfrowych

Jak nauczyciele powinni organizować 

czas uczniom w domu?

Uczniowie w szkole mają sztywny harmonogram z przedziałami 

czasowymi przeznaczonymi na różne przedmioty. Uczniowie 

uczący się samodzielnie również potrzebują sztywnej i jasnej 

struktury, ale powinna być ona inna. Oto kilka zaleceń 

ekspertów i praktyków na temat tego, jak ustrukturyzować 

czas dla uczących się w kształceniu na odległość i cyfrowym 

[5]:

» Unikaj modelu „jedna godzina na klasę" (lub zwykłej 

jednostki czasu zajęć w szkole). Zamiast tego rozważ 

następujące sposoby organizacji nauczania.

» Daj uczniom wiele angażujących zajęć, ale pozwól na 

pewną elastyczność, kiedy robią te zajęcia, szczególnie dla 

starszych uczniów, którzy mogą docenić możliwość 

dłuższego snu i późnej nauki.

» Ustanowienie bardziej określonej struktury dla młodszych 

uczniów - muszą oni regularnie uczyć się o ustalonych 

porach.

» Podziel zajęcia online na cząstki od około 15 minut dla 

młodszych dzieci do nawet godziny dla starszych uczniów.

» Wyznacz terminy wykonania zakończonych prac.

» Zapewniaj co najmniej cotygodniowe oceny i informacje 

zwrotne (niekoniecznie oceniane) dla swoich uczniów.

» Dopasuj wszystkie działania w ramach szacowanego 

średniego tygodniowego czasu nauki dla danego przedmiotu, 

w tym prezentacje nauczyciela, działania uczniów i oceny.

"Nauczyciel ma wiele zadań wymagających 

uwagi i często koncentruje się na 

potrzebach uczniów i ich rodziców (...) ważne 

jest również wygospodarowanie czasu 

osobistego, aby utrzymać priorytety we 

właściwej perspektywie."[6]
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» Określ swoje priorytety i zorganizuj swój dzień pracy 

skupiając się na najważniejszych zadaniach.

» Bądź realistą co do tego, co możesz osiągnąć w 

dostępnej ilości czasu.

» Rób przerwy, gdy jest to konieczne.

» Ustal jasne zasady i zaplanuj swój czas na komunikację z 

uczniami.

» Pomóż uczniom poruszać się w środowisku online 

dzięki jasno napisanym instrukcjom.

» Wykorzystaj narzędzia dostępne w Twojej szkole.

» Użyj najprostszego możliwego narzędzia do wykonania 

danego zadania.

» Korzystaj z gotowych materiałów dydaktycznych. Pomysły i 

wskazówki znajdują się w części wytycznych poświęconej 

zagadnieniom związanym z otwartym dostępem.

» Przekaż uczniom jasne instrukcje dotyczące zadania i kryteria 

oceny. Przekazuj krótkie, ale trafne informacje zwrotne.

Nie wolno

» Nie traktuj każdego zadania jako równie ważnego, 

minimalizuj czas poświęcony na rozpraszanie uwagi, nie 

odkładaj ważnych zadań na później, nie stosuj 

multitaskingu.

» Nie bierz na siebie zbyt wiele, może to prowadzić do 

słabej wydajności i stresu.

» Nie pracuj przez długie godziny, bez przerw, aby pokazać, 

że możesz się skupić i świadczyć wysokiej jakości pracę.

» Nie odpowiadaj na każdy e-mail lub wiadomość w 

momencie ich nadejścia, ale w ramach ustalonych 

przedziałów czasowych lub terminów.

» Nie odpowiadaj na indywidualne pytania studentów 

dotyczące poruszania się w środowisku internetowym.

» Nie używaj narzędzi, które nie są wspierane przez 

Twoją szkołę.

» Nie wymagaj od swoich uczniów, aby nauczyli się 

korzystać z nowych narzędzi, jeśli mogą korzystać z 

prostszych rozwiązań.

» Nie twórz własnych materiałów dydaktycznych, jeśli online 

lub w sieci szkolnej dostępne są gotowe materiały dydaktyczne.

» Nie dawaj uczniom niejasnych instrukcji do zadań i 

kryteriów oceny. Nie dawaj uczniom zbyt szczegółowych 

informacji zwrotnych.
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81 Jak wykorzystać 

istniejące tradycyjne 

materiały 

dydaktyczne?

Prawdopodobnie zacząłeś tworzyć zasoby edukacyjne w 

trakcie swojej edukacji nauczycielskiej i nigdy nie przestałeś. 

Ponieważ część nauczania przeniosła się do sieci, może się 

okazać, że pewne materiały, które dobrze sprawdzają się w 

tradycyjnej klasie, nie nadają się do wykorzystania w sieci. W 

tym przewodniku znajdziesz praktyczne wskazówki dotyczące 

ponownego wykorzystania i optymalizacji tradycyjnych 

materiałów dydaktycznych do użytku online.

Materiały papierowe

Jeśli masz materiały drukowane, to musisz je przekonwertować 

na format elektroniczny do użytku online. Najłatwiejszym i 

najtańszym sposobem na to jest mobilne skanowanie i aplikacja 

OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) w telefonie. Istnieje 

ogromna liczba tych aplikacji, począwszy od bezpłatnych po

kosztujące nawet 50 EUR. Najlepsze z tych aplikacji mają 

domyślną funkcję automatycznego skanowania, która stawia 

tekst w centrum obszaru skanowania i dokładnie wykrywa 

krawędzie dokumentów. Tak więc, aby przekonwertować 

fragment tekstu, skanujesz kawałek papieru kamerą smartfona, 

a oprogramowanie konwertuje obraz na plik tekstowy. Gdy masz 

już plik tekstowy, możesz go edytować i wykorzystać w sieci.

Inną opcją jest zrobienie zdjęcia dokumentu i użycie bardzo 

zaawansowanego OCR, który jest wbudowany w „Microsoft 

OneNote". Wystarczy wstawić zdjęcie tekstu do „OneNote", a 

następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na obrazie i 

wybrać opcję „Kopiuj tekst z obrazu".

W przypadku, gdy szkoła jest wyposażona w drukarki i 

kopiarki z funkcją skanowania, można je również 

wykorzystać do digitalizacji dużej ilości wielostronicowych 

dokumentów na raz.

Ilustracja 1  - „ Microsoft OneNote" pozwala na wyodrębnienie tekstu z obrazów za pomocą wbudowanego OCR. W tym przykładzie zrobiono zdjęcie i wklejono je 

do „OneNote". Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na obrazie (zwanym w „OneNote" „obrazkiem") umożliwia skopiowanie tekstu, a następnie wklejenie go tam, 

gdzie jest to wymagane.
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82 Prezentacje PowerPoint

MS „PowerPoint" jest jednym z najczęściej używanych przez 

nauczycieli narzędzi prezentacyjnych, ale dzięki kilku 

niewielkim adaptacjom można go efektywniej wykorzystać do 

prowadzenia zajęć online i na odległość.

Konwertuj swoje prezentacje „PowerPoint” do plików .pdf 

wybierając „Plik > Eksportuj > Utwórz PDF". Pliki .pdf są 

znacznie mniejsze niż pliki „PowerPoint", co oznacza, że są 

łatwiejsze do wykorzystania online. W praktyce oznacza to, 

że łatwiej jest je wysyłać pocztą elektroniczną i używać w 

platformach elearningowych (przede wszystkim dlatego, że 

użytkownik nie potrzebuje dodatkowego oprogramowania do 

ich przeglądania). Posiadają one również doskonałe funkcje 

powiększania, wyszukiwania i łączenia z innymi zasobami, 

co czyni je idealnymi dla środowiska online.

Jeśli nie masz dostępu do wirtualnego środowiska nauczania, 

rozważ założenie darmowego konta na „Google Drive" oraz 

wgranie i przekonwertowanie plików „PowerPoint” na „Google 

Slides". Pozwoli to zachować pełną funkcjonalność 

prezentacji, ale jednocześnie ułatwi dzielenie się i współpracę 

nad prezentacjami z uczniami online.

Jeśli nie zamierzasz przedstawiać studentom prezentacji 

„PowerPoint” na żywo, rozważ dodanie narracji głosowej. Po 

prostu przejdź do „Pokaz slajdów > Nagraj pokaz slajdów", 

aby nagrać swój głos do odtworzenia na każdym slajdzie. 

Jest to łatwe do wykonania i pozwala dostarczyć 

prezentację online, tak jakbyś był w klasie. Jeśli prowadzisz 

narrację, lepiej jest zapisać ją jako wideo. W tym celu, wybierz

„Plik > Eksportuj > Utwórz wideo". Aby dowiedzieć się 

więcej o udostępnianiu filmów, zapoznaj się z poniższą 

sekcją zatytułowaną "Używanie i udostępnianie filmów".

„PowerPoint" może być wykorzystany do tworzenia w 

pełni interaktywnych obiektów e-learningowych. 

Nauczenie się, jak to zrobić, zajmie trochę czasu,

Ilustracja 2 - Importowanie prezentacji „PowerPoint" do „Google Drive" i konwertowanie ich na slajdy oznacza, że można je łatwo udostępnić za pomocą żółtego przycisku 

udostępniania w prawym górnym rogu ekranu.

Oznacza to jednak, że można przyjąć strategię, w której 

opracowuje się w pełni interaktywne obiekty edukacyjne wokół 

tych elementów kursu, które są najważniejsze (lub tych, o 

których wiadomo, że uczniowie mają z nimi największe 

trudności). Zaletą takiego rozwiązania jest to, że uczniowie 

mogą wielokrotnie ćwiczyć daną umiejętność, aby poprawić 

swoje wyniki.
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83 Ten artykuł zawiera krótkie omówienie tego, jak sprawić, by 

Twoje prezentacje PowerPoint były w pełni interaktywne. 

Warto podkreślić, że istnieją dwie metody stworzenia

interaktywnego obiektu edukacyjnego „PowerPoint".

Po pierwsze, możesz zapisać swój plik jako pokaz slajdów 

„PowerPoint" i rozpowszechnić go za pomocą poczty 

elektronicznej lub umieścić w wirtualnym środowisku 

nauczania. Główną wadą tego rozwiązania jest to, że rozmiar 

pliku będzie duży, przez co będzie trudno nim zarządzać 

(odtwarzać, pobierać). Innym problemem jest to, że po 

wysłaniu lub udostępnieniu pliku uczniom nie ma możliwości 

śledzenia wyników ich pracy.

Po drugie, możesz przekonwertować swój plik „PowerPoint" 

na specjalny typ pliku, który pozwoli na bardziej 

zaawansowane jego wykorzystanie w wirtualnym środowisku 

nauczania. Ta metoda zmniejsza rozmiar pliku, ale co 

ważniejsze, pozwala na śledzenie postępów uczniów. Aby 

dokonać konwersji pliku będziesz potrzebował innego 

narzędzia (np.. „iSpring", „Storyline” i inne).

Poradnik
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Dokumenty tekstowe

Wielu nauczycieli tworzy drukowane materiały, które są 

wykorzystywane do wspierania różnych działań edukacyjnych 

podczas lekcji bezpośrednich. Jeśli masz takie pliki, ale 

chcesz je wykorzystać w Internecie, jest kilka rzeczy, które 

musisz rozważyć.

Po pierwsze, musisz zdecydować, czy Twoi uczniowie 

muszą pisać bezpośrednio na dokumencie. Jeśli tak, to 

musisz go skonfigurować w taki sposób, aby uczniowie mogli 

pobrać oryginalny dokument, zapisać go na swoim 

urządzeniu, pisać bezpośrednio na nim i odesłać do Ciebie. 

Każde wirtualne środowisko nauczania pozwoli Ci na łatwą 

dystrybucję takich plików.

Musisz dostarczyć uczniom jasną instrukcję, jak pobrać plik. 

Należy również mieć świadomość, że często będą oni 

potrzebowali dodatkowego oprogramowania na własnym 

urządzeniu, aby otworzyć i edytować pliki. Najprostszym 

sposobem dostarczenia dokumentów tekstowych, które 

uczniowie mogą edytować, jest stworzenie edytowalnego pliku 

pdf. Dzięki temu uczniowie mogą łatwo pobrać i otworzyć 

pliki, dodać tekst w razie potrzeby, a następnie zapisać plik i 

przesłać go lub wysłać pocztą elektroniczną do Ciebie. Aby 

to zrobić, będziesz potrzebował kreatora plików PDF. 

Standardem w branży jest „Adobe Acrobat", który kosztuje 

około 150 EUR rocznie. Istnieją inne tańsze opcje, w tym 

Soda PDF Creator, który jest oparty na chmurze, więc nie 

będziesz musiał instalować żadnego oprogramowania.
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84 Inne sposoby na ponowne wykorzystanie 

tradycyjnych treści

Filmy objaśniające

Wykorzystaj istniejące pliki „PowerPoint", pliki tekstowe i inne 

zasoby, np. obrazy jako zasoby w filmach objaśniających. 

Narzędzia takie jak Explain Everything pozwalają zintegrować 

istniejące zasoby, zapewnić podkład głosowy i animacje, a 

następnie zapisać wynik jako film. Może to być bardzo 

skuteczny i wydajny sposób wykorzystania zasobów, które już 

posiadasz w środowisku online.

Ilustracja 3 - W tym przykładzie nauczyciel łączy przekaz wideo swojego 

wystąpienia z istniejącymi obrazami, które już posiada, a także dokonuje adnotacji 

na ekranie. Obraz pozyskany z: https://explaineverything.com
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85 Używanie i udostępnianie filmów wideo

Poradnik

Kształcenia
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Jest kilka rzeczy do rozważenia, jeśli zamierzasz używać 

filmów wideo. Pliki wideo są zazwyczaj bardzo duże i w 

konsekwencji nie są łatwe do wysyłania do uczniów. 

Alternatywą jest udostępnienie filmu w serwisie streamingowym

(czasami nazywanym też sharingowym). Podstawową zaletą 

tego rozwiązania jest to, że wideo jest zoptymalizowane do 

szybkiego przesyłania, co oznacza, że uczniowie nie 

potrzebują żadnego specjalnego oprogramowania, aby je 

obejrzeć. Inną istotną zaletą jest to, że wiele z tych serwisów 

umożliwia korzystanie z technologii napisów zamkniętych. 

W tym przypadku wszelkie dialogi w filmie pojawiają się jako 

tekst w dolnej części ekranu, co sprawia, że film jest 

znacznie bardziej dostępny.

Większość nowoczesnych wirtualnych środowisk nauczania 

pozwala nauczycielowi na załadowanie filmu, a następnie 

osadzenie go na stronie internetowej. Wszystkie czynności 

związane z optymalizacją są wykonywane automatycznie.

Istnieje wiele platform hostingowych wideo, dedykowanych

edukacji. Jedną z najbardziej znanych jest ClickView. 

Platforma ta pozwala użytkownikom przesyłać własne filmy, 

a następnie uczynić je interaktywnymi poprzez dodanie pytań i 

adnotacji. Interakcje uczniów z filmami są śledzone i 

wykorzystywane do dostarczania analiz ich nauczycielom.

Innym wybitnym narzędziem do udostępniania wideo 

przydatnym w edukacji jest Screencast. Programy te oferują 

darmową usługę hostingową, gdy są używane w połączeniu 

z ich narzędziami do przechwytywania ekranu, w tym 

Snagit. Ten typ narzędzia pozwala na stworzenie filmu, który 

przechwytuje to, co pojawia się na ekranie komputera

Największą na świecie platformą udostępniania filmów jest 

YouTube. Być może główną zaletą używania YouTube do 

dzielenia się swoimi filmami jest to, że większość twoich 

uczniów jest już zaznajomiona z tym serwisem. Warto również 

zauważyć, że YouTube automatycznie generuje zamknięte 

napisy do Twoich filmów. Wadą korzystania z tego produktu 

jest to, że Twoim uczniom mogą być wyświetlane reklamy 

przed, w trakcie i po filmie. Będą również reklamy 

umieszczone wokół okienka filmu. Może to być bardzo 

rozpraszające, szczególnie dla mniej dojrzałych uczniów.

Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółową listę usług 

hostingu wideo

Przekształć tekst w dyskusje

Zastanów się nad przekształceniem tradycyjnych handoutów 

tekstowych w dyskusje online. Tekst może być łatwo 

skopiowany i wklejony do dyskusji w wirtualnym środowisku 

nauczania. Takie postępowanie zmienia Twoje zasoby z 

pasywnego dokumentu w aktywny zasób klasy online. Zobacz 

podrozdział Jak wdrożyć pracę grupową w nauczaniu 

cyfrowym?, aby uzyskać dalsze wskazówki dotyczące 

wdrażania komunikacji asynchronicznej.

podziel tekst na sekcje i zadaj swoim uczniom pytanie 

dotyczące każdej z nich. Wszystkie nowoczesne środowiska 

nauczania posiadają narzędzia do tworzenia quizów, które 

pozwolą Ci to zrobić. Jeśli jednak nie masz dostępu do 

takiego środowiska możesz to zrobić za darmo używając 

formularzy „Google Forms". Ta strona pokazuje, jak to 

zrobić.

Uczeń uczy innego ucznia

Jedną ze skutecznych technik pomagających uczniom w 

nauce jest poproszenie ich, by nauczyli tego kogoś innego. 

Można wziąć istniejący plik „Word" dotyczący jakiegoś tematu 

lub koncepcji i poprosić uczniów, by użyli go jako podstawy 

do stworzenia „PowerPointa", który następnie wykorzystają do 

nauczenia swoich kolegów z klasy tego tematu. Również w 

tym przypadku, nowoczesne środowiska nauczania pozwolą 

im to zrobić bezproblemowo; jednakże „Google Drive„ (dysk 

Google) i narzędzia, które oferuje, są darmową i łatwą 

alternatywą.

Strona internetowa alternatywą dla 

tradycyjnych raportów

Użycie narzędzi takich jak Weebly pozwoli Ci poprosić 

uczniów o stworzenie stron internetowych do zadań zamiast 

wysyłania tradycyjnych plików „Word" lub raportów w formie 

papierowej. Technika ta pozwala uczniom na osadzanie w 

swoich pracach filmów, obrazów, linków do zewnętrznych 

stron internetowych i innych interaktywnych zasobów, np. map 

i osi czasu. Jest to dodatkowa korzyść

Zagadnienia 
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w czasie rzeczywistym, i który ma niemal nieograniczone 

zastosowania w kontekście edukacyjnym.

Zamień tekst na quizy

Tradycyjne, pasywne pliki tekstowe można zamienić w pytania 

do udzielania samodzielnych odpowiedzi. Aby to zrobić, 

https://www.clickview.com.au/
https://screencast-o-matic.com/
https://snagit.en.softonic.com/
https://www.youtube.com/
https://www.g2.com/categories/video-hosting
https://www.google.com/intl/pl/forms/about/
https://www.weebly.com/


86 Zaletą jest to, że może poprawić skuteczność uczniów w 

zakresie TIK. Używanie strony https://education.weebly.com/ 

zamiast https://www.weebly.com/ pozwala Tobie, jako 

nauczycielowi, na założenie kont uczniowskich. Może to 

zapobiec problemom administracyjnym, które często pojawiają 

się, gdy uczniowie proszą o utworzenie własnych kont. Jeśli 

zamierzasz poprosić uczniów o stworzenie strony internetowej 

zamiast pisania raportu, ważne jest, abyś był w stanie 

zapewnić wstępne wprowadzenie, jak również stałe wsparcie 

techniczne.

Ilustracja 4 - Narzędzia takie jak „Weebly Education" pozwalają uczniom na 

tworzenie blogów i stron internetowych w bezpiecznym środowisku online.
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87 Przydatne narzędzia do tworzenia 

cyfrowych materiałów edukacyjnych

Poradnik

Kształcenia
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Oprócz możliwości opisanych powyżej, możesz również 

chcieć bezpośrednio tworzyć (interaktywne) cyfrowe materiały 

edukacyjne dla swoich uczniów (np. arkusze, ankiety, quizy lub 

filmy). Na poniższej liście znajdziesz kilka przykładów platform 

i narzędzi, które wspierają Cię w tworzeniu różnych 

materiałów edukacyjnych:

1. Wordwall

https://wordwall.net/

„Wordwall" to platforma, która pomaga nauczycielom w 

tworzeniu materiałów dydaktycznych. Oferuje różne szablony (np. 

gonitwy labiryntowe, gry logiczne czy sortowanie grup), które 

można wykorzystać do tworzenia materiałów dydaktycznych na 

dowolny temat. Stworzone materiały można wydrukować (tylko 

w wersji płatnej) lub wykorzystać na ekranie. Podstawowa wersja 

„Wordwall" jest darmowa. Jednak jeśli chcesz korzystać ze 

wszystkich funkcji, musisz za nią zapłacić.

2. Mentimetr

https://www.mentimeter.com/

„Mentimeter" to platforma, która umożliwia tworzenie 

interaktywnych prezentacji poprzez osadzenie w prezentacji 

ankiet, pytań i odpowiedzi (Q&A) , sondaży, chmur słów i 

quizów. Twoi uczniowie mogą odpowiadać na nie w czasie 

rzeczywistym, podczas gdy ty prowadzisz prezentację, a 

wyniki pojawiają się niemal natychmiast na ekranie. Istnieje 

darmowa wersja „Mentimeter", ale jeśli chcesz korzystać ze 

wszystkich opcji platformy, musisz wykupić abonament.

3. Canva

https://www.canva.com/

„Canva" to platforma projektowa, która umożliwia 

tworzenie grafik, które można wykorzystać do prezentacji, 

plakatów itp. Istnieje również narzędzie do edycji wideo. 

Podstawowa wersja „Canva" jest darmowa, ale istnieją 

płatne subskrypcje, które oferują dodatkowe funkcje.

4. Wizer

https://app.wizer.me/

„Wizer" to aplikacja, która pomaga tworzyć interaktywne 

arkusze robocze. Oferuje ona różne szablony, a także opcję 

automatycznego oceniania. Podstawowa wersja „Wizer" jest 

darmowa, jednak istnieje płatna subskrypcja z rozszerzonymi 

funkcjami.

5. Nearpod

https://nearpod.com/

„Nearpod" to platforma, która umożliwia nauczycielom tworzenie 

interaktywnych materiałów edukacyjnych (takich jak slajdy, filmy 

czy gry). Ponadto oferuje narzędzie do oceny formatywnej,

które pomaga zobaczyć postępy uczniów. Istnieje podstawowa 

wersja „Nearpod", która jest bezpłatna, ale aby korzystać ze 

wszystkich możliwych funkcji, należy wykupić abonament.

6. Genially

https://genial.ly/

„Genially" to narzędzie, które umożliwia tworzenie 

interaktywnych materiałów edukacyjnych, takich jak interaktywne 

obrazy, gry edukacyjne, prezentacje czy infografiki. Funkcjonuje  

darmowa wersja „Genially", jednak istnieje również kilka 

płatnych planów, które oferują dodatkowe funkcje.

7. Thinglink

https://www.thinglink.com/

„Thinglink" pozwala użytkownikom tworzyć interaktywne filmy, 

obrazy i zdjęcia 360 stopni. Podstawowa wersja jest 

bezpłatna.

Dodatkowe informacje: 

https://explaineverything.com/ 

https://education.weebly.com/
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88 Jak oceniać swoje 

cyfrowe materiały 

dydaktyczne?
Jeśli chodzi o samodzielnie opracowane cyfrowe środowiska

lub materiały edukacyjne, można zadać sobie pytanie, jak 

skuteczne będą one w odniesieniu do sukcesu edukacyjnego 

uczniów. Dowody skuteczności mają więc potencjalnie dużą 

wartość. Takie dowody można uzyskać poprzez zastosowanie 

różnych podejść, które nie ograniczają się wyłącznie do 

nauki w formie cyfrowej. Podejścia te można podzielić na 

formalne i nieformalne.

Podejście nieformalne: Najprostszym podejściem jest po 

prostu zapytanie uczniów o ich postrzeganie cyfrowych 

środowisk/materiałów edukacyjnych. Można z góry ustalić 

potencjalne kategorie, które mają dla nas duże znaczenie lub 

poprosić o „otwarte" informacje zwrotne. Takie formy 

informacji zwrotnej są z natury subiektywne i niełatwo jest 

uogólnić je na całą klasę, ale mimo to są to ważne 

informacje. Można również skorzystać z gotowych list 

kontrolnych zawierających odpowiednie kryteria dla 

informacji zwrotnej od uczniów. Jednakże wadą takiego 

podejścia jest to, że postrzeganie lekcji przez uczniów może 

różnić się od ich rzeczywistych postępów lub krzywej uczenia 

się. Oznacza to, że mimo iż uczniowie postrzegają lekcję jako 

interesującą, mogą jednocześnie nie odnieść z niej 

oczekiwanych korzyści. Takie spostrzeżenia wymagają 

dodatkowego podejścia.

Podejście formalne: W tym kontekście potencjalna 

inspiracja leży w metodach powszechnie stosowanych w 

badaniach, a dokładniej w projektach eksperymentalnych 

dotyczących pojedynczych przypadków. Takie projekty badają 

skuteczność interwencji skupiając się na pojedynczych 

przypadkach. W ten sposób zbiera się dane o rozwoju ucznia 

podczas interwencji (uczenia się cyfrowego) i porównuje je z 

rozwojem przed interwencją.

Ponieważ liczne interwencje są ze sobą porównywane, miara 

postępów w nauce musi być zbierana wielokrotnie. Dlatego 

podobne podejście opisano w podrozdziale Jak monitorować 

postępy uczniów w nauce cyfrowej? Główna różnica polega 

na tym, że tutaj trzeba będzie powtórzyć tę samą metodę dla 

okresu z uczeniem się cyfrowym i bez niego.

Punkt wyjściowy

Interwencja 

Nauka cyfrowa

Czas

Motywacja

→
→

Porównanie rozwoju między stanem wyjściowym a interwencjąPoradnik
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89 Procedurę takiego podejścia można podzielić na 

następujące etapy:

1)  Zdecyduj, jaki jest właściwy wynik Twojej 

interwencji (np. motywacja ucznia).

2) Wybierz konkretną miarę dla odpowiedniego wyniku 

(np. ocena dzienna ucznia).

3) Zdecyduj o długości okresu bazowego (np. 

jeden lub dwa tygodnie).

4) Zacznijcie zbierać dane wyjściowe do momentu 

zdefiniowanego wcześniej rozpoczęcia interwencji (np. 

korzystania z nowego cyfrowego środowiska nauczania).

5) Kontynuuj zbieranie danych do końca okresu interwencji.

6) Wizualizuj swoje dane.

7) Porównaj postępy na poziomie wyjściowym oraz po 

interwencji.

Procedura ta może zapewnić Ci bardziej systematyczny 

wgląd w wpływ opracowanych przez Ciebie materiałów 

na określone efekty uczenia się.

Dodatkowym podejściem w ocenie opracowanych przez Ciebie 

materiałów może być ocena zorientowana na kryteria. Oznacza 

to, że próbujesz ocenić, w jakim stopniu Twoje materiały 

spełniają wcześniej zdefiniowane kryteria. Kryteria takie mogą 

wynikać z założeń administracyjnych, teoretycznych lub 

empirycznych. Kilka instytucji i autorów proponuje różne kryteria 

i instrumenty oceny [1-3]. Między innymi Norwegian Centre for 

ICT in Education [4] wymienia zestaw pytań, które mogą 

wspierać nauczycieli w ocenie ich cyfrowych zasobów 

edukacyjnych. Pytania te zgrupowane są w kategoriach 

„orientacja na użytkownika", „odrębność zasobu cyfrowego" oraz 

„wymiar przedmiotowy i edukacyjny".
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Jak projektować 

cyfrowe środowiska 

edukacyjne? Co należy 

wziąć pod uwagę?

Termin cyfrowe środowisko edukacyjne może być używany do 

opisania każdego systemu cyfrowego, w którym odbywa się nauka. 

Najpopularniejszym typem cyfrowego środowiska nauczania 

stosowanym w edukacji jest Wirtualne Środowisko Nauki  (VLE). VLE 

składa się z zestawu narzędzi, które mogą być wykorzystywane przez 

nauczycieli do prowadzenia zajęć online. Mają one tendencję do 

stosowania konstruktywnego podejścia, które promuje interakcję i 

współpracę między uczniami i można argumentować, że to skupienie się 

na „grupie" jest powodem, dla którego VLE są preferowane w szkołach i 

na uniwersytetach. Systemy Zarządzania Nauczaniem (Learning 

Management Systems lub LMS) koncentrują się bardziej na 

dostarczaniu szkoleń z zakresu umiejętności i w konsekwencji są 

używane raczej w świecie korporacyjnym. Powinieneś być świadomy, że 

terminy VLE i LMS są często używane zamiennie i że obecnie istnieje 

bardzo mała różnica między funkcjami, które oferują.

Niezależnie od tego, z jakiego środowiska cyfrowego korzystasz 

(czy jest to VLE czy LMS), istnieje kilka zasad projektowania, które 

można łatwo wdrożyć, a które mogą mieć bardzo pozytywny wpływ 

na uczących się.Poradnik
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Wykorzystanie obrazów do stworzenia 

mocnego przekazu i poprawy czytelności

Użycie efektownego i/lub wymownego zdjęcia jako tytułu 

nagłówka na górze Twojego kursu nadaje mu indywidualny 

charakter. Użycie indywidualnych obrazów nagłówkowych na 

elementach w całym kursie "rozbija" stronę i poprawia 

czytelność. Pexels oferuje ogromny wybór darmowych, 

wysokiej jakości zdjęć, które można pobrać w różnych 

rozmiarach. Narzędzia takie jak Canva zapewniają łatwe w 

użyciu środowisko dla początkujących do opracowywania 

obrazów i projektów graficznych.

Używanie etykiet tekstowych do 

dodawania narracji/kontekstu

Listy zasobów (PDF, DOC, PPT, itp.) mogą być mylące, 

nieciekawe i pozbawione kontekstu. Dodając etykietę, jesteś 

w stanie zapewnić pewną narrację do swoich zasobów, 

która może poprowadzić uczącego się. 

Ważne jest również, aby efektywnie nazwać swoje zasoby -

jasno określić ich zawartość i miejsce w kursie.

Usuń zbędne elementy rozpraszające 

uwagę na stronie

Wiele cyfrowych środowisk edukacyjnych oferuje możliwość 

dostosowania sposobu, w jaki interfejs prezentuje się 

użytkownikowi. Jest jedna zasada, która zawsze powinna być 

stosowana w odniesieniu do takiej kastomizacji - jeśli z niej nie 

korzystasz, ukryj jej okno. Usuwa to bałagan ze strony i 

upraszcza interfejs użytkownika.

Ilustracja 1 - To przykład obrazka z 

nagłówka kursu, który służy do 

wzbudzenia zainteresowania, rozbicia 

tekstu i zapewnienia równowagi na 

stronie

Ilustracja 3 - Jeśli nie zamierzasz używać danego bloku lub 

wtyczki (w tym przypadku kalendarza), usuń go ze strony.

Ilustracja 2 - Zastosowanie etykiet tekstowych gwarantuje, że 

uczący się nie będzie miał do czynienia z listą niepowiązanych ze 

sobą zasobów.

https://www.pexels.com/pl-pl/
https://www.canva.com/


92 Pomyśl o kolorach

Kolory wywołują uczucia i wiele stron internetowych wykorzystuje to 

do celowego wpływania na zachowanie użytkowników. Na przykład 

„Amazon" używa pomarańczowej palety kolorów, która jest żywa i 

ma w sobie energię, aby zachęcić ludzi do podjęcia działań bez 

popychania ich. „Facebook" używa niebieskiej palety, która 

generalnie kojarzy nam się z bezpieczeństwem, ochroną i 

niezawodnością. Niebieska paleta jest często używana na stronach 

korporacyjnych z wyżej wymienionych powodów i może być 

także do rozważenia w kontekście edukacyjnym.

Większość cyfrowych środowisk edukacyjnych będzie miała 

ustawioną podstawową paletę kolorów na poziomie administratora.

Jednak wiele z nich oferuje nauczycielowi dostosowanie 

kolorów na poziomie kursu i istnieją trzy główne zasady, 

których powinieneś przestrzegać:

1.Upewnij się, że wybrany kolor nie koliduje z podstawową

paletą kolorów systemu. Możesz użyć koła barw, takiego jak to,

które potrafi generować kolory uzupełniające.

2.Bądź konsekwentny. Jeśli stosujesz kolor podstawowy do 

nagłówków, upewnij się, że jest on stosowany konsekwentnie w 

całym kursie.

3. Użyj wspomnianego koła kolorów, aby wygenerować co 

najmniej dwa kolory uzupełniające do Twojego koloru 

podstawowego. Zanotuj kod szesnastkowy dla każdego 

koloru, ponieważ pozwoli Ci to zaoszczędzić czas w 

przyszłości.

Ilustracja 4 - Wygenerowanie (i zanotowanie kodu szesnastkowego) 

dla dwóch uzupełniających się kolorów zapewni Ci pewną 

elastyczność i różnorodność w projekcie kursu.
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Ilustracja 5 - Przykład czystego projektu. Menu główne znajduje się po lewej

stronie strony, a menu nawigacyjne kursu w kolejnej kolumnie pionowej.

Pozostawia to wystarczającą ilość białego ekranu wokół treści kursu.

Efektywne wykorzystanie 

białej przestrzeni

Zbyt wiele treści na ekranie może powodować zamieszanie i

stworzyć przeciążenie poznawcze. Strony internetowe, które efektywnie 

wykorzystują białą przestrzeń, są często określane jako „czyste" w 

zakresie projektowania i to powinno być to, do czego dążysz.
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Jednym z wyróżników dobrego projektu jest dobrze 

wykonany kontrast. Kontrast może być użyty do oddzielenia 

różnych sekcji, ułatwienia nawigacji i skupienia wzroku 

użytkownika na najważniejszych informacjach. Bez kontrastu 

nie wiadomo, gdzie szukać, a to jest zarówno dezorientujące, 

jak i nieprzyjemne dla użytkowników. Kontrast można stworzyć 

poprzez zmianę rodzaju, rozmiaru i koloru czcionki oraz 

odstępów na stronie.

Powtórzenie

Ważne jest, aby powtarzać elementy projektu w całym 

kursie. Powtarzanie daje poczucie porządku i jedności. Kurs 

z powtarzającymi się elementami wydaje się bardziej spójny, 

podczas gdy ciągłe dodawanie nowych i zmieniających się 

elementów na każdym slajdzie prowadzi do zamieszania.

Równowaga

Twój kurs będzie znacznie bardziej wciągający 

wizualnie, jeśli zawrzesz w nim dużo asymetrycznie 

zbalansowanych grafik.

Równowaga asymetryczna jest o wiele bardziej 

interesująca wizualnie dla uczniów, a Tobie, jako 

nauczycielowi, daje o wiele większą swobodę twórczą.

Ilustracja 6 - Zastosowanie różnych rozmiarów czcionek i różnych odstępów 

między treściami tworzy poczucie organizacji i spójności.

Obraz pobrany z picrush.com

Ilustracja 7 - Chaotyczny projekt tworzy barierę dla nauki. Kluczowe elementy 

projektu strony (np. nawigacja) powinny pozostać spójne w całej treści.

Ilustracja 8 - Równowaga asymetryczna. Duży wykres słupkowy po lewej stronie 

jest zrównoważony przez dwa mniejsze wykresy kołowe po prawej stronie.
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Ikony działają, ponieważ przekazują złożone instrukcje w 

prosty, wizualny sposób. Niektóre środowiska edukacyjne mają 

wbudowane ikony i zazwyczaj są one ustalane na poziomie 

administracyjnym. Jednak zawsze możesz użyć własnych 

ikon, jeśli uważasz, że będzie to korzystne dla projektu kursu. 

Ikona ołówka przed zadaniem pisemnym może być dobrym 

sposobem na przekazanie tej informacji. Jeśli jednak 

zdecydujesz się na takie rozwiązanie, musisz je stosować 

konsekwentnie w całym kursie. Projekt Noun daje bezpłatny 

dostęp do ponad 3 milionów ikon na licencji Creative 

Commons.

Tak więc, na przykład, jeśli tekst wskazuje „Kliknij tutaj", to 

tak naprawdę nie zapewnia wiele kontekstu.

Kilka ogólnych zasad, którymi należy się kierować, 

myśląc o projektowaniu materiałów online:

» Wszystkie pliki audio lub wideo powinny być opatrzone 

odpowiednim tekstem.

» Korzystaj z plików PDF zapisanych jako tekst, ponieważ 

można je zeskanować w poszukiwaniu słów kluczowych 

za pomocą funkcji wyszukiwania.

» Dodaj tekst opisowy lub tekst alternatywny dla obrazów i 

tabel i osadzaj je w dokumencie.

World Wide Web Consortium (W3C) jest międzynarodową 

społecznością, która opracowuje otwarte standardy w celu 

zapewnienia długotrwałego rozwoju sieci. Konsorcjum 

opracowało wytyczne dotyczące dostępności, powszechnie 

określane jako „WCAG 2.0" (Web Content Accessibility 

Guideline), a także wskazówki dotyczące tworzenia treści 

https://www.w3.org/standards/webdesign/accessibility. Gdy 

środowiska edukacyjne lub narzędzia do tworzenia treści 

spełniają te wytyczne, określa się je jako „zgodne z WCAG 

2.0".

Oferuj łatwo dostępną i sensowną pomoc

Wszystkie środowiska nauczania oferują pewien rodzaj 

wbudowanej pomocy i, ponownie, jest ona zazwyczaj 

konfigurowana przez administratora systemu. Pomoc powinna 

być dostępna po jednym lub dwóch kliknięciach, a jeśli okaże 

się, że zadawane jest to samo pytanie wielokrotnie, to sensowne 

będzie dodanie tego pytania do FAQ (Często Zadawane Pytania)

w Twoim Obszarze Pomocy.

Projektowanie z myślą o dostępności

Wszystkie środowiska edukacyjne są wyposażone w funkcje 

dostępności, ale niektóre są lepsze od innych. Pierwszą 

rzeczą, którą powinieneś zrobić, to zapoznać się z funkcjami 

dostępności, w które wyposażone jest Twoje środowisko 

nauczania. Czytniki ekranu pozwalają użytkownikom z 

wadami wzroku na czytanie tekstu. Mogą one być bardzo 

pomocne, ale doświadczenie użytkownika może być 

zagrożone, gdy używane są nieprawidłowe etykiety.

Narzędzia takie jak Quriobot pozwalają osobom nie

będącym programistami na tworzenie chatbotów, które

mogą być wykorzystywane w celu oferowania pomocy

dostosowanej do kontekstu osób uczących się.

Ucz się od swoich użytkowników

Proste kwestionariusze oceny kursu mogą pomóc Ci wskazać 

obszary kursu lub środowiska nauki, które Twoi użytkownicy 

uważają za problematyczne lub niewygodne. Zarówno 

Google Forms jak i Microsoft Forms oferują prosty sposób na 

zbieranie opinii od studentów. Możesz stworzyć krótki 

kwestionariusz za pomocą jednego z tych produktów, a 

następnie umieścić link do niego w kursie. Większość 

środowisk edukacyjnych posiada wbudowane lub dostępne 

jako wtyczki narzędzia do oceny. Dzięki nim możesz szybko 

i sprawnie zebrać odpowiednie informacje zwrotne.

Dodatkowe informacje: 

https://blog.cathy-moore.com/ 

https://theelearningcoach.com/ 

https://barbaraoakley.com/

https://usablelearning.com/

Ilustracja 9 - Dobrze zaprojektowane ikony, które są używane konsekwentnie, 

mogą pomóc użytkownikom w szybkim skanowaniu treści i zapobiec przeciążeniu 

poznawczemu.

Ilustracja 10 - Wtyczka Moodle Course

Rating pozwala użytkownikom na

przyznawanie kursów gwiazdek w stylu

"Amazon".
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urządzeniami mobilnymi / 

smartfonami?

Powszechne wykorzystanie smartfonów w populacji uczniów 

stanowi dobrą okazję do dostarczenia treści dydaktycznych.

Jest kilka istotnych powodów, dla których warto to 

rozważyć:

» Twoi uczniowie będą zaznajomieni ze swoim urządzeniem i 

nie będą potrzebowali dodatkowego szkolenia, jak z niego 

korzystać.

» Koszt danych jest ogólnie niedrogi w całej Europie. Dzięki 

temu dostęp do nauki mają uczniowie o ograniczonych 

zasobach finansowych.

» Uczniowie mogą nie mieć dostępu do laptopów lub WiFi, 

więc smartfon stanowi jedyną realną opcję dostępu do nauki 

online.

Wyzwania techniczne i względy 

projektowe

Najważniejszą kwestią, którą należy rozważyć w odniesieniu 

do projektowania materiałów dydaktycznych na smartfona jest 

ograniczona przestrzeń dostępna na ekranie. Wielu 

nauczycieli projektuje swoje zasoby internetowe na 

komputerze stacjonarnym lub laptopie, gdzie jest znacznie 

więcej miejsca na ekranie. Jednak to, co działa dobrze na 50 

cm ekranie komputera stacjonarnego, może nie wyglądać tak 

dobrze na 10 cm ekranie smartfona.

Jeszcze do niedawna zasoby internetowe były projektowane 

oddzielnie dla komputerów stacjonarnych i smartfonów. W 

związku z tym nauka za pomocą smartfona była miłym 

dodatkiem, ale nie była tak powszechna jak nauka z 

wykorzystaniem komputera stacjonarnego.

Uczniowie często używali swoich smartfonów poza formalnym

środowiskiem edukacyjnym, np. w autobusie w drodze do

szkoły lub aby omówić pracę domową z przyjacielem.

Ilustracja 1 - Badanie 

firmy Elucidat z 2018 r. 

dotyczące ich 

użytkowników wykazało, 

że są oni bardzo zależni 

od swoich telefonów. 

Ilustracja z zasobów 

Elucidat. 

https://www.elucidat.com/

blog/

Ilustracja 2 - Zwiększona wielkość ekranu telefonu i lepsza jakość oznacza, że 

filmy, gamifikacja, obrazy i inne zasoby mogą być dostarczane w ramach kursu 

bezpośrednio na telefon. Ilustracja z zasobów "Khan Academy".
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97 Na szczęście teraz jest to o wiele łatwiejsze, ponieważ 

smartfony znacznie zwiększyły swój rozmiar ekranu i poprawiły 

rozdzielczość. Prawie wszystkie narzędzia do tworzenia treści i 

systemy nauczania generują responsywny wygląd, co oznacza, 

że zmienia on rozmiar "automatycznie" w zależności od 

ekranu, na którym jest używany. Ze względu na szeroki 

zakres dostępności i łatwość użycia, największą zmianą jest 

fakt, że uczenie się za pomocą smartfona przeszło ze sfery 

pożądanego dodatku do nauki i stało się głównym 

sposobem, w jaki niektórzy uczniowie będą konsumować 

swoje treści edukacyjne. Nauczyciel powinien mieć to na 

względzie i zawsze brać pod uwagę fakt, że głównym 

sposobem dostępu do treści może być smartfon.

Korzystanie z aplikacji natywnych

Innym osiągnięciem, które naprawdę poprawiło jakość nauki 

na smartfonie, jest rozwój aplikacji natywnych. Są to programy, 

które są pobierane ze sklepu „Apple", „Google" lub „Windows" 

bezpośrednio na smartfony uczniów, za darmo. Są one 

zoptymalizowane tak, aby w pełni wykorzystać wszystkie 

cechy sprzętu i systemu operacyjnego urządzenia, dla którego 

są przeznaczone.

Wiele środowisk edukacyjnych korzysta obecnie z aplikacji 

natywnych, ponieważ pozwala to na znacznie ściślejszą 

kontrolę nad doświadczeniem użytkownika. W rzeczywistości 

oznacza to, że Ty jako twórca treści edukacyjnych nie musisz 

się martwić o to, która wersja systemu operacyjnego, która 

przeglądarka, jaki rozmiar ekranu lub jakie inne 

oprogramowanie jest uruchomione na smartfonie. Nie trzeba 

się martwić, czy projekt będzie dobrze działał w aplikacji

od strony technicznej.

Ilustracja 3 - Przykład natywnej aplikacji "TalentLMS". Jest ona dostępna 

zarówno dla systemu „iOS" jak i „Android" i zapewnia solidne doświadczenie 

użytkownika, które wspiera wiele technik, które mogą być wdrożone w celu 

dostarczenia e-learningu. Ilustracja z zasobów "TalentLMS„.
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98 Jeśli wiesz, że Twoi uczniowie będą używać swoich 

telefonów, to powinieneś nalegać, aby zainstalowali aplikację. 

Jednym ze skutecznych sposobów, by to zapewnić, jest 

wprowadzenie tego wymogu na początku kursu. Naleganie na 

to, by uczniowie mieli dostęp do materiałów za pomocą 

aplikacji daje większą kontrolę nad doświadczeniem 

użytkownika i prawdopodobnie znacznie ograniczy problemy 

techniczne.

Ilustracja 4 - Jedną z największych zalet nowoczesnych aplikacji natywnych (w 

tym przypadku „Moodle") jest to, że pozwalają one użytkownikom pobierać treści do 

przeglądania w trybie offline. Ilustracja z zasobów „Moodle„.
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99 Szczególne względy projektowe

Biorąc pod uwagę, że odeszliśmy już od filozofii 

projektowania opartej na podwójnym podejściu (jeden 

zestaw zasobów dla komputera stacjonarnego, a drugi 

dla smartfona), istnieje kilka zasad, których można 

przestrzegać, aby zapewnić uczniom dobre wrażenia 

podczas korzystania z treści na smartfonach:

1. Upewnij się, że pliki „Word" i „PowerPoint" są 

konwertowane do plików PDF. Jeśli nie są i uczeń jest 

proszony o ich pobranie, to często potrzebuje dodatkowego 

oprogramowania na swoim telefonie. Pliki PDF dobrze 

sprawdzają się na urządzeniach mobilnych z wielu 

powodów, między innymi dlatego, że jest w nich dobra 

funkcja powiększania i wyszukiwania.

2. Zawsze minimalizuj rozmiar danych wszelkich zasobów, 

które opracowujesz – jest to szczególnie ważne w 

przypadku, gdy uczniowie nie mają nieograniczonych 

pakietów danych w telefonie. Programy „Microsoft Word" i 

„PowerPoint" mogą być eksportowane jako pliki PDF, które są 

specjalnie zaprojektowane do dystrybucji online (mają niższą 

rozdzielczość i w konsekwencji znacznie zmniejszony rozmiar). 

Obrazy można znacznie zmniejszyć, korzystając z darmowych 

serwisów kompresujących, takich jak https://tinypng.com/. Pliki 

wideo nie powinny być dostarczane bezpośrednio na urządzenie 

mobilne. Zamiast tego, powinny one zostać załadowane do 

serwisów streamingowych, takich jak „Vimeo" lub „YouTube", a 

następnie udostępnione w materiałach edukacyjnych.

3. Załóż, że Twoi uczniowie będą mieli przerwy w 

nauce. Dotyczy to zarówno smartfonów, jak i komputerów

stacjonarnych, ponieważ uczniowie mogą nie mieć w domu 

idealnych warunków do nauki. Lekcje indywidualne powinny 

być krótkie a uczniowie powinni mieć możliwość opuszczenia 

lekcji i szybkiego powrotu do niej w razie potrzeby.

4. Zbuduj naprawdę krótki tutorial wprowadzający, 

który podkreśla sposób nawigacji i wszelkie interakcje, 

których oczekujesz.

5. Zminimalizuj tekst na wszystkich slajdach, których 

używasz. W tym miejscu może być konieczne stworzenie 

dwóch zestawów slajdów, jednego dla komputera 

stacjonarnego i jednego dla smartfona. Dwie zasady, których 

należy przestrzegać w przypadku „PowerPointa" na 

smartfony, to 40 znaków na linię tekstu i jeden temat na slajd.

6. Rozważ wykorzystanie funkcjonalności telefonu do 

celów edukacyjnych. Telefony są oczywiście świetne do 

komunikacji, więc zajęcia, podczas których uczniowie muszą 

współpracować, mogą być szczególnie efektywne. Większość 

aplikacji do nauki zawiera narzędzia do współpracy i 

komunikacji, ale jeśli ich nie ma, rozważ użycie innych 

narzędzi do komunikacji i/lub współpracy, np. :WhatsApp”.

7. Wysokiej jakości kamera i mikrofon wbudowane w 

smartfony dają niesamowite możliwości edukacyjne. 

Uczniowie mogą nagrywać samych siebie, siebie nawzajem i 

otoczenie zewnętrzne, a także korzystać z innych aplikacji, by 

tworzyć wartościowe treści. Przykładem tego może być 

poproszenie ucznia o wykorzystanie kamery telefonu do 

zrobienia zdjęcia wykonanego przez niego rysunku, a 

następnie opatrzenie go adnotacją za pomocą innego 

narzędzia, np. ThingLink.

Dodatkowe informacje:

https://www.elucidat.com/blog/mobile-learning-design-strategies/

https://www.td.org/topics/learning-sciences

https://www.talentlms.com/blog/design-mobile-learning-strategy/

Ilustracja 5 - Badania sugerują, że pisanie ręczne i „bazgranie" jest lepsze dla 

późniejszej pamięci niż pisanie na maszynie. W tym przykładzie uczniowie 

odręcznie napisali swoje notatki, sfotografowali je w telefonie, a następnie użyli 

aplikacji "ThingLink" do nagrania wymowy. Ilustracja z zasobów "ThingLink”

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/154193120905302218?journalCode=pr

oe&
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100 Prywatność a edukacja 

na odległość

E-learning może przybierać różne formy, ale musi 

uwzględniać kwestie prywatności wszystkich uczestników 

procesu, tj. szkoły (nauczyciele) i uczniów (oraz ich 

rodziców). Należy przestrzegać zasady równego dostępu i 

równego traktowania. Musimy rozważyć ryzyko związane z 

korzystaniem z tych nowych procesów oraz to, jak rodzice i 

nauczyciele mogą zminimalizować to ryzyko związane z 

prywatnością. W tym rozdziale przedstawimy porady 

i informacje dotyczące prywatności.

Podczas tworzenia i dostarczania narzędzi do nauki 

online pojawia się wiele pytań:

» Jakie ustawienia prywatności należy wprowadzić?

» Jakie kontrole prywatności są dostępne?

» Jak uzyskać dostęp do tych kontroli prywatności?

Niniejszy rozdział ma na celu pomóc rodzicom, nauczycielom 

i uczniom w zrozumieniu dostępnych zasobów i powodów, dla 

których należy je włączyć do procesu przekazywania wiedzy 

w formie cyfrowej.

Pytania i tematy, na które należy odpowiedzieć to:

» Co jest współdzielone online między uczącymi się i 

nauczycielami?

» Jakie kontrole rodzicielskie są dostępne i można je przyjąć?

» Zrozumienie, co to jest monitorowanie.

» Poznanie szkolnej platformy e-learningowej.

» Dlaczego ważna jest ochrona prywatności uczniów?

Porady dotyczące zapewnienia 

prywatności podczas nauki na 

odległość

Ponieważ uczniowie coraz częściej korzystają z nauczania 

online i używają więcej cyfrowych narzędzi do nauki, 

ważne jest, aby wziąć pod uwagę technologię w domu i 

pewne zasady, które powinny być przestrzegane. Poniżej 

znajdują się wskazówki dotyczące bezpiecznego 

angażowania członków rodziny podczas nauki na odległość.

1) Podstawowa ochrona prywatności w sieci

» Skonfiguruj ustawienia prywatności na urządzeniach 

multimedialnych, tabletach, laptopach, komputerach PC itp.

» Korzystaj z przeglądarek internetowych przyjaznych 

prywatności

» Ogranicz oprogramowanie do śledzenia reklam

» Zainstaluj wtyczki typu ad blocker/tracker

2) Co jest udostępniane w sieci?

Rodzice i nauczyciele mają obowiązek chronić dzieci i 

uczniów, a także kolegów z klasy.

» Uważaj na to, co jest udostępniane i przez kogo

» Im więcej publikujesz w sieci, tym większy zostawiasz 

ślad; ogranicz udostępnianie do minimum.

» Unikaj udostępniania danych osobowych.

» Nie udostępniaj online danych/informacji innych członków 

klasy.

» Zastanów się, czym się dzielisz i z kim.

» Gdy coś udostępnisz online, trudno jest potem to wycofać.

3) Kontrola rodzicielska

Kontrola rodzicielska może wspierać nauczycieli i 

rodziców oraz minimalizować gromadzenie danych; 

pomaga ona również zapewnić bezpieczne i przyjemne 

korzystanie z Internetu przez uczniów.

» Ustawienie kontroli rodzicielskiej otwarcie i szczerze z 

uczniem.

» Nie powinna być postrzegana jako działalność szpiegowska.

" Wyjaśnienie dlaczego kontrola jest wprowadzana w życie.

» Sprawdzenie w szkolnej komórce informatycznej

wskazówek i porad dotyczących kontroli rodzicielskiej.

» Sprawdzenie, jakie filtry są obecnie stosowane.

» Sprawdzenie, czy dostępne są dodatkowe elementy 

kontrolne.

4) Monitoring i rejestracja

Konieczne jest zrozumienie polityki szkoły dotyczącej 

monitorowania i rejestrowania działań uczniów.

» Co widzi nauczyciel na platformie dydaktycznej, czy to 

samo jest widoczne co dla ucznia?

» Zastanów się, co jest w tle zarówno treści audio, jak i 

wizualnych.

» Stosuj odpowiednie wirtualne obrazy tła.

» Szkoły powinny rozważyć pewne zasady (udostępnianie 

nagrań w celu wsparcia lekcji, unikanie interakcji jeden na 

jeden z uczniami, zapewnienie dostępności rodziców, 

nagrywanie dla rodziców w celu obserwacji, zapewnienie 

jasnych pisemnych wskazówek dotyczących praktyk 

nagrywania).

» Konsultacje ze szkolnym Działem IT dotyczące aktualnej 

ochrony prywatności i bezpieczeństwa.

5) Platforma edukacyjna

Szkoły mają ważne zadanie w zakresie ochrony prywatności 

uczniów i powinny informować rodziców o platformach i 

aplikacjach, z których będą korzystać podczas realizacji zajęć 

online [1].
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101 » Szkoły powinny mieć opracowany plan korzystania w 

odniesieniu do platformy edukacyjnej online.

» Szkoły powinny decydować o dostępnej platformie, 

oprogramowaniu edukacyjnym i aplikacjach; strony 

internetowe muszą być wstępnie zatwierdzone.

» Szkoły powinny dokonać przeglądu zasad ochrony 

prywatności oprogramowania lub urządzeń, które wymagają 

od ucznia zalogowania się za pomocą nazwy i hasła.

» Szkoły muszą mieć uzasadniony powód edukacyjny do 

gromadzenia danych osobowych.

» Szkoły powinny pytać o zgodę przed ujawnieniem 

informacji o uczniach na platformie.

» Jeśli jakakolwiek platforma, oprogramowanie lub aplikacja

będzie gromadzić informacje o uczniach, szkoły powinny

skontaktować się z rodzicami w celu uzyskania zgody.

» Szkoły powinny mieć spisany regulamin dotyczący

wyszukiwania urządzeń podłączonych do platformy.

6) Ochrona prywatności uczących się

» Komunikacja między rodzicami a szkołami jest bardzo 

ważna; pytaj, czy potrzebne są wyjaśnienia.

» Rodzice mają dostęp do edukacji uczniów i informacji 

zgromadzonych online.

Bibliografia

1. Common Sense Media. (n. d.). Privacy and Distance Learning: Tips for Parents 

from Common Sense. Pozyskane z:

https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/featured-

content/files/commonsense_ag_studentprivacyforparents_toolkit_release_1_0.pdf
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Zastanawiając się nad tym, kto ma dostęp do zasobów 

edukacyjnych, należy rozważyć kilka kwestii. Jeśli Twoja 

instytucja nie posiada jeszcze odpowiedniej infrastruktury 

technicznej i polityki bezpieczeństwa, ten przewodnik pomoże 

Ci podjąć pewne kluczowe decyzje. Dodatkowo, jeśli posiadasz 

system udostępniania zasobów, ten przewodnik może być 

wykorzystany do sprawdzenia, czy udostępnianie i ochrona 

zasobów odbywa się prawidłowo.

Przechowywanie zasobów 

edukacyjnych

W miarę opracowywania zasobów może pojawić się tendencja 

do przechowywania ich przez nauczycieli na własnych 

komputerach. Proces ten prowadzi czasem do powstania 

magazynów zasobów, co może zniechęcać do dzielenia się 

nimi i ponownego ich wykorzystania, ponieważ inni w 

organizacji nie będą wiedzieli o ich istnieniu. W większych 

organizacjach może się to zdarzyć także na poziomie 

wydziałów, gdzie zasoby są opracowywane i przechowywane w 

jednym wydziale, a nie są dostępne lub udostępniane innym 

wydziałom.

Udostępnianie zasobów edukacyjnych 

przy ograniczonej infrastrukturze 

technicznej

Jeśli Twoja instytucja nie posiada wirtualnego środowiska 

nauczania, jednym z prostych sposobów na dzielenie się 

zasobami może być zakup systemu przechowywania 

danych w chmurze.

Produkty takie jak „Dropbox" czy „Google Drive" są 

niedrogie i pozwoliłyby Ci na:

» Łatwe udostępnianie zasobów w całej organizacji.

» Kontrolę praw dostępu.

» Uporządkowanie treści w folderach.

» Wyszukiwanie treści według nazwy.

Udostępnianie zasobów edukacyjnych w 

wirtualnym środowisku nauczania

Nowoczesne środowiska nauczania dostarczają narzędzi, 

które pozwalają na indeksowanie, przechowywanie, 

wyszukiwanie i ponowne wykorzystanie zasobów. Jeśli 

używasz „Moodle", istnieje wiele standardowych repozytoriów 

(systemów przechowywania zasobów), które są dostarczane 

wraz z produktem. Istnieje również wiele dodatkowych 

wtyczek i narzędzi, które oferują kontrolę wersji i 

zarządzanie dokumentami. VLE „Canvas" posiada 

wbudowane repozytorium zwane „Commons". Pozwala to 

na przesyłanie zasobów z „Canvas", stosowanie licencji, 

dodawanie metadanych (słów kluczowych, które pozwalają

innym łatwo znaleźć materiał) i dzielenie się treściami w 

obrębie własnej instytucji lub z szerszą społecznością 

„Canvas". VLE Brightspace Desire2Learn ma wbudowane 

repozytorium, które określa się jako „LOR" (Learning Objects 

Repository). Również w tym przypadku pozwala to twórcom na 

publikowanie swoich treści w obszarze, w którym użytkownicy 

mogą je wyszukiwać, pobierać i ponownie wykorzystywać.

Otwarte 

licencjonowanie

Jeśli zamierzasz udostępnić swoje zasoby na zewnątrz, 

będziesz musiał zdecydować, jak i gdzie inni mogą z nich 

korzystać. Udostępnienie swoich materiałów innym oznacza, że 

mogą one zostać sklasyfikowane jako Otwarte Zasoby 

Edukacyjne (OER).

Ruch OER jest luźno oparty na filozofii, że każdy zasługuje na 

prawo do wysokiej jakości edukacji. Używając systemu 

licencjonowania takiego jak darmowy Creative Commons (CC), 

możesz chronić swoje zasoby, jednocześnie dzieląc się nimi 

z innymi.
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103 Ubieganie się o licencję

Repozytoria edukacyjne takie jak „Canvas Commons" 

dostarczają prostego narzędzia, które pozwala 

użytkownikom wybrać licencję, kiedy przesyłają materiały. 

Jednak nawet jeśli nie masz dostępu do repozytorium nauki, 

możesz łatwo licencjonować i udostępniać swoje materiały 

edukacyjne poprzez https://creativecommons.org/share-

your-work/.

Korzystanie z zasobów 

edukacyjnych innych osób (spoza 

Twojej instytucji)

Na szczęście dostępnych jest wiele Otwartych Zasobów 

Edukacyjnych (OER). Można je swobodnie wykorzystywać bez 

żadnych kosztów i bez pytania o zgodę. OER są wyraźnie 

oznaczone Creative Commons (CC) lub inną otwartą 

licencją, która daje innym pozwolenie na dostęp, 

wykorzystanie, adaptację i redystrybucję zasobu bez 

ograniczeń lub z ograniczeniami. Miliony ludzi na całym 

świecie zaoferowały swoje obrazy, zdjęcia, filmy, muzykę, 

podręczniki i inne treści jako OER, które są dostępne 

publicznie. Jednak znalezienie OER, które dokładnie 

odpowiadają potrzebom użytkownika, nie zawsze jest 

łatwym zadaniem.

Rodzaje licencji CC
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104 OpenLearn to darmowa platforma edukacyjna, 

dostarczana przez The Open University.

Pixabay to społeczność udostępniająca wolne od praw 

autorskich zdjęcia, filmy i muzykę. Wszystkie treści są 

publikowane na licencji „Pixabay", co pozwala na ich 

wykorzystanie bez pytania o zgodę, a nawet podawania 

informacji o artyście. Jednakże, uznanie autorstwa jest 

zawsze doceniane.

Przypisywanie autorstwa utworu na 

licencji Creative Commons

Chociaż możesz swobodnie korzystać z utworów na licencji 

CC, nadal musisz przestrzegać warunków licencji. Jednym z 

warunków wspólnych dla wszystkich licencji CC jest 

atrybucja. W jaki sposób możesz prawidłowo opisać utwór 

na licencji CC, który wykorzystujesz? Twoje uznanie 

autorstwa powinno zawierać:

Tytuł - Jaka jest nazwa utworu?

Autor - Kto jest właścicielem dzieła?

Źródło - Gdzie mogę je znaleźć?

Licencja - Jaką konkretnie licencję posiada praca?

Jest to przykład idealnego przypisania:

Utwór "Creative Commons 10th Birthday Celebration San 

Francisco" autorstwa tvol jest licencjonowany na mocy

CC BY 2.0

Jeśli potrzebujesz więcej pomocy, odwiedź CC Wiki:

https://wiki.creativecommons.org/wiki/

https://wiki.creativecommons.org/wiki/best_practices_for_attribution  

Strona Creative Commons oferuje różne możliwości 

wyszukiwania. Korzystając z linków

https://wordpress.org/openverse/?referrer=creativeco

mmons.org 

https://oldsearch.creativecommons.org

możesz przeglądać ponad 600 milionów obrazów i innych 

treści dostępnych do ponownego wykorzystania.

Repozytoria OER

Istnieje wiele repozytoriów i kuratorskich zbiorów 

OER. Oto niektóre z nich:

MERLOT zapewnia dostęp do zdalnego nauczania, 

materiałów pomocniczych i narzędzi do tworzenia 

treści, prowadzonych przez międzynarodową 

społeczność edukatorów, uczniów i naukowców.

MIT OpenCourseWare (OCW) to internetowa publikacja 

praktycznie wszystkich treści kursów MIT. OCW jest otwarte i 

dostępne dla świata i jest stałą działalnością MIT.

OER Commons to publiczna cyfrowa biblioteka otwartych 

zasobów edukacyjnych. Odkrywaj, twórz i współpracuj z 

edukatorami z całego świata, aby ulepszyć programy 

nauczania.

Open Course Library to zbiór wysokiej jakości, darmowych 

kursów, które można pobrać i wykorzystać w nauczaniu. 

Wszystkie materiały są przechowywane w „Google Docs", co 

ułatwia dostęp do nich, ich przeglądanie i pobieranie.

Znalezienie utworu na licencji Creative 

Commons

Istnieje wiele sposobów na znalezienie OER-ów. Oto jeden z 

nich: Poprzez wyszukiwarkę Google, można wybrać różne 

możliwości w ramach praw użytkowania (patrz rysunek).

Ilustracja z zasobów: Learning Design & Learning Technology blog

Zagadnienia 

technologiczne

https://www.open.edu/openlearn/
https://pixabay.com/pl/
https://www.flickr.com/photos/sixteenmilesofstring/8256206923/in/set-72157632200936657
https://www.flickr.com/photos/sixteenmilesofstring/8256206923/in/set-72157632200936657
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://wiki.creativecommons.org/wiki/
https://wiki.creativecommons.org/wiki/best_practices_for_attribution
https://wordpress.org/openverse/?referrer=creativecommons.org
https://oldsearch.creativecommons.org/
https://merlot.org/merlot/
https://ocw.mit.edu/
https://www.oercommons.org/
http://opencourselibrary.org/
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Asynchroniczne środowisko kształcenia

Środowisko kształcenia, w którym instrukcja i wykonanie 

zadania edukacyjnego nie odbywają się w tym samym czasie.

Sala grupowa (breakout room)

Pokój przerw to część spotkania online, w której niewielka 

część grupy może omówić konkretny temat przed 

powrotem do głównego spotkania.

Osoba znęcająca się (bully)

Dręczyciel jest sprawcą w kontekście (cyber-)mobbingu. 

Stosuje on agresywne zachowania, aby zaszkodzić 

ofierze.

Mobbing

Termin ten określa agresywne zachowanie, które jest 

realizowane przez jednostkę lub grupę osób w celu 

celowego wyrządzenia krzywdy innej osobie. Zachowanie to 

występuje wielokrotnie w pewnym okresie czasu. Relacja 

między dręczycielem a ofiarą charakteryzuje się zazwyczaj 

brakiem równowagi sił.

Zarządzanie klasą

Zarządzanie klasą obejmuje działania, które nauczyciele 

wdrażają w swojej klasie, aby stworzyć środowisko 

wspierające osiągnięcia uczniów w nauce oraz ich dobrostan 

społeczny i emocjonalny.

Technologia zamkniętych napisów

Technologia umożliwiająca tworzenie napisów do filmów lub 

telewizji. Najczęściej napisy zawierają wypowiadane kwestie 

filmu, ale mogą również opisywać odgłosy występujące w 

filmie. Technologia ta jest pomocna w udostępnianiu filmów 

osobom z wadami słuchu.

Systemy przechowywania danych w chmurze

Zamiast zapisywać dane na jednym urządzeniu, tzw. cloud

storage umożliwia zapisywanie danych w internetowej 

chmurze. Dane są wtedy zazwyczaj przechowywane na 

serwerze dostawcy pamięci masowej.

Cyberprzemoc

Cyberprzemoc to agresywne zachowanie, które charakteryzuje 

się wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych przez osobę z zamiarem wyrządzenia 

krzywdy ofierze, która nie jest w stanie się bronić. Korzystanie 

z cyberprzestrzeni umożliwia anonimowość sprawcy, co może 

zwiększyć bezbronność ofiary. Szkodliwe zachowanie może 

mieć miejsce raz lub wielokrotnie, za pośrednictwem 

publicznych lub prywatnych kanałów komunikacji.

Uczenie się cyfrowe

Cyfrowe uczenie się to każdy rodzaj uczenia się, który jest 

możliwy dzięki technologii lub praktykom instruktażowym, 

które skutecznie wykorzystują technologię.

Cyfrowe środowisko nauczania

Terminem tym określa się każdy system cyfrowy, w 

którym odbywa się nauka.

Nauczanie cyfrowe

Odnosi się do wykorzystania zasobów cyfrowych lub 

technologii podczas nauczania.

Kształcenie na odległość

W edukacji na odległość grupa ucząca się jest wydzielona, a 

do łączenia uczących się, zasobów i instruktorów 

wykorzystywane są interaktywne systemy telekomunikacyjne.

Uczenie się na odległość

Uczenie się na odległość jest formą kształcenia, która

charakteryzuje się fizycznym oddzieleniem nauczycieli i

uczniów podczas procesu nauczania i uczenia się.

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość jest formą kształcenia, w której 

nauczyciel jest przestrzennie oddzielony od uczniów 

podczas procesu nauczania i uczenia się.

E-Learning

Termin ten opisuje uczenie się za pomocą narzędzi 

elektronicznych (urządzeń cyfrowych) i mediów (np. 

Internetu).

Motywacja zewnętrzna

Termin ten odnosi się do zachowania, które jest napędzane 

chęcią osiągnięcia zewnętrznego celu lub nagrody (np. 

uzyskanie dobrej oceny) lub uniknięcia kary/negatywnych 

wyników.
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Ocena formatywna odnosi się do różnych formalnych i 

nieformalnych procedur oceny stosowanych przez 

nauczycieli w celu dostosowania działań w zakresie 

nauczania i uczenia się, aby poprawić osiągnięcia uczniów 

(patrz ocena sumatywna jako przeciwieństwo).

Indywidualna norma odniesienia

W kontekście oceny osiągnięć indywidualna norma 

odniesienia wykorzystuje jako punkt odniesienia poprzednie 

osiągnięcia samych uczących się. Pod uwagę brane są 

zmiany w osiągnięciach uczących się. Poprawa wyników 

skutkuje ocenami pozytywnymi, niezadowalające wyniki 

ocenami negatywnymi, a stagnacja wyników ocenami 

neutralnymi.

Motywacja wewnętrzna

Zachowania motywowane wewnętrznie wynikają z samego 

działania, a nie z dających się oddzielić konsekwencji. Kiedy 

osoba jest zmotywowana wewnętrznie, jest skłonna działać dla 

zabawy lub wyzwania, które się z tym wiąże, a nie z powodu 

zewnętrznych czynników, nacisków lub nagród.

System Zarządzania Nauczaniem (LMS)

Z ang. „Learning Management System” to system 

internetowy zaprojektowany w celu wspierania procesu 

nauczania w instytucjach edukacyjnych poprzez 

odpowiednie planowanie, realizację i ocenę postępów w 

nauce uczniów.

Osobiste Osiągnięcia (mastery experiences)

Termin ten jest ważnym elementem teorii 

samoskuteczności Bandury. Opisuje doświadczenie 

możliwości odniesienia sukcesu w określonej czynności lub 

zadaniu oraz posiadania kontroli nad pewnymi elementami 

otoczenia, co z kolei wzmacnia poczucie własnej skuteczności.

Mediacja

Mediacja jest formą zarządzania konfliktem, w której bierze

udział mediator, który stara się pośredniczyć między 

skłóconymi stronami. Rola mediatorów nie polega jednak na 

sugerowaniu rozwiązania. Podczas procesu mediacji tworzą 

oni neutralną trzecią stronę, która pomaga stronom konfliktu 

znaleźć własne rozwiązanie.

Uczenie się online

Uczenie się online jest definiowane jako uczenie się w 

środowiskach synchronicznych lub asynchronicznych przy 

użyciu różnych urządzeń z dostępem do Internetu (np. 

telefonów komórkowych, laptopów itp.). Te środowiska 

uczenia się umożliwiają uczącym się naukę z dowolnego 

miejsca oraz interakcję z nauczycielami i kolegami z klasy.

Nauczanie online

Odnosi się do rodzaju sytuacji dydaktycznej, w której 

nauczyciel i klasa wykorzystują różne urządzenia z dostępem 

do Internetu (np. telefony komórkowe, laptopy itp.), aby 

pokonać dystans przestrzenny i nawiązać ze sobą kontakt. W 

ten sposób nauczyciel wchodzi w interakcję z uczniami, 

dostarczając im materiałów do nauki i wsparcia.

Otwarte zasoby edukacyjne

Otwarte zasoby edukacyjne (OER) to wszelkiego rodzaju 

materiały edukacyjne, które są w domenie publicznej lub 

wprowadzone na otwartej licencji. Charakter tych otwartych 

materiałów oznacza, że każdy może je legalnie i swobodnie 

kopiować, używać, adaptować i ponownie udostępniać.

Operacjonalizacja

Opisuje proces uczynienia konstruktu teoretycznego 

obserwowalnym i mierzalnym, co umożliwia jego zbadanie.

Aplikacje do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)

Aplikacje lub programy, które są w stanie przekształcić obrazy 

w tekst.

Nadmierna zależność

Odnosi się do nadmiernego polegania uczniów na 

nauczycielu oprócz zbyt częstych i niepotrzebnych próśb o 

pomoc.

Kontrola rodzicielska

Narzędzia lub ustawienia, które pozwalają rodzicom 

kontrolować korzystanie z Internetu lub komputera przez ich 

dzieci. Obejmują one takie funkcje jak zarządzanie czasem 

ekranowym, blokowanie treści lub stron internetowych.

Wtyczka (plugin)

Wtyczki to dodatki do oprogramowania, które dodają 

nowe cechy lub funkcje do programu komputerowego.
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Siła „Jeszcze nie” ("The Power of Not Yet„) odnosi się 

przede wszystkim do prac psycholog Carol S. Dweck. 

Podkreśla ona, że położenie nacisku na fakt, że ktoś po 

prostu nie jest jeszcze wystarczająco dobry, aby odnieść 

sukces w danym zadaniu, zwiększy jego motywację i 

wytrwałość, co ostatecznie doprowadzi do lepszych 

wyników.

System proctoringu (nadzorowanie przebiegu egzaminu)

Systemy proctoringowe lub oprogramowanie proctoringowe

pomaga zapewnić prawidłową realizację ocen online. 

Obejmuje to funkcje takie jak włączenie kamer studentów i 

nagrywanie ich, ograniczenie możliwości korzystania z innych 

programów na komputerze lub nagrywanie każdej aktywności 

na komputerze podczas egzaminu.

Nauka na odległość

Kształcenie zdalne to praktyka polegająca na przeniesieniu 

procesu kształcenia, który wcześniej odbywał się twarzą w 

twarz, do środowiska internetowego. Jest to sposób, aby 

klasa mogła pozostać razem i kontynuować naukę, będąc 

fizycznie daleko od siebie.

Czytnik ekranu

Czytnik ekranu to oprogramowanie, które odczytuje na 

głos treści na ekranie. Jest to szczególnie pomocne w 

udostępnianiu tekstów osobom z wadami wzroku.

Samodzielne uczenie się

Samodzielne uczenie się to proces, podczas którego uczący 

się przejmują inicjatywę w zakresie diagnozowania swoich 

potrzeb edukacyjnych, formułują cele uczenia się,

określają zasoby ludzkie i materialne, wybierają i wdrażają 

odpowiednie strategie uczenia się oraz oceniają swoje efekty 

uczenia się.

Samoskuteczność

Samoskuteczność odzwierciedla przekonanie uczących się 

o ich zdolności do wpływania na wydarzenia, które mają 

z  kolei wpływ na ich życie.

Raport SELFIE

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the 

use of Innovative Educational technologies) jest darmowym 

narzędziem zaprojektowanym, aby pomóc szkołom we 

wprowadzaniu technologii cyfrowych do nauczania, uczenia 

się i oceniania. Narzędzie generuje raport o mocnych i 

słabych stronach szkoły w zakresie wykorzystania 

technologii.

Samodzielne uczenie się

Samodzielne uczenie się jest aktywnym, konstruktywnym 

procesem, w którym uczący się monitorują, regulują i 

kontrolują swoje poznanie, motywację i zachowanie, 

aby osiągnąć samodzielnie ustalone cele uczenia się.

Spójność społeczna

Odnosi się do zakresu powiązań i solidarności w grupach. 

Obejmuje poczucie przynależności do danej 

społeczności oraz relacje między członkami w obrębie tej 

społeczności.

Tożsamość społeczna

Tożsamość społeczna jednostki wskazuje, kim jest ona w 

kontekście grup, do których należy. Grupy tożsamości 

społecznej są zwykle definiowane przez fizyczne, społeczne i 

psychiczne cechy jednostek. Przykładami tożsamości

społecznych są: pochodzenie etniczne, płeć, klasa społeczna/ 

status socjoekonomiczny, orientacja seksualna, 

(nie)pełnosprawność i religia.

Ocena sumatywna

Ocena sumatywna to ocena postępów ucznia w nauce na 

koniec jednostki dydaktycznej, zwykle porównywana z jakimś 

standardem lub wzorcem (patrz ocena formatywna jako 

przeciwieństwo).

Komunikacja synchroniczna/asynchroniczna

Komunikacja synchroniczna charakteryzuje się tym, że uczący 

się i nauczyciele znajdują się w różnych miejscach, ale 

komunikują się w tym samym czasie (prawie) bez opóźnień 

czasowych. Dzięki temu uczący się mogą natychmiast 

zadawać pytania lub wnosić wkład do dyskusji. Termin 

komunikacja asynchroniczna podsumowuje procesy uczenia 

się, podczas których komunikacja i interakcja pomiędzy 

nauczycielami i uczącymi się odbywa się w różnym czasie (i 

miejscu).

Wirtualny agent edukacyjny

Wirtualny agent edukacyjny to graficzna animowana postać, 

która wykorzystuje gesty, język i ruch ciała do komunikacji z 

uczniami. Zastosowanie sztucznej inteligencji umożliwia 

agentowi rozpoznawanie wyrazów emocjonalnych i 

reagowanie na nie.

Wirtualne środowiska nauczania (VLE)

Wirtualne środowisko uczenia się to zestaw narzędzi 

dydaktycznych i edukacyjnych zaprojektowanych w celu 

zwiększenia doświadczenia edukacyjnego ucznia 

poprzez włączenie urządzeń cyfrowych i Internetu.
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Skróty

Skróty
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A4AI = Al l iance for  Af fordable Internet  (sojusz na 

rzecz przystępnego cenowo Internetu)

APA = American Psychiatric Association (amerykańskie

towarzystwo psychiatryczne)

BYOD = Bring Your Own Device (przynieś swoje własne 

urządzenie)

CC = Creative Commons

CL = Cooperative Learning (wspólne uczenie się)

CSCL = Computer-Supported Cooperative Learning 

(komputerowo wspierane wspólne uczenie się)

DigComp = European Digital Competence Framework 

(europejskie ramy kompetencji cyfrowych)

DigCompOrg = European Framework for Digitally Competent

Educational Organizations (europejskie ramy dla organizacji 

edukacyjnych kompetentnych cyfrowo)

F2f learning = Face-to-face learning (nauka twarzą w twarz)

ICT = Information and Communication Technologies 

(technologie informacyjne i komunikacyjne, TIK)

JRC = Joint Research Center (wspólne centrum badawcze)

LMS = Learning Management System (system zarządzania

nauką)

LOR = Learning Objects Repository (repozytorium obiektów 

dydaktycznych)

MECyD = Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu w Hiszpanii)

MIT = Massachusetts Institute of Technology

MS = Microsoft

OCR = Optical Character Recognition (optyczne rozpoznawanie

znaków)

OCW = Open Course Ware (agregator kursów online)

OECD = Organisation for Economic Co-operation and 

Development (Organizacja Współpracy Gospodarczej i

Rozwoju)

OER = Open Educational Resources (otwarte zasoby edukacyjne)

PE = Phys ical Educat ion (wychowanie fizyczne)

PLE = Personal Learning Environment (osobiste środowisko nauki)

SDP = School Digital Plan (szkolny plan cyfrowy)

SELFIE = Self-reflection on Effective Learning by Fostering the 

Use of Innovative Educational Technologies (samorefleksja nad 

efektywnym uczeniem się poprzez wspieranie użycia innowacyjnych 

technologii edukacyjnych)

SESAME projekt = Schoolwide Positive Behavior Support

for Mental Health

SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunit ies, Threats

(mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia)

SW-PBS = Schoolwide Positive Behavior Support (ogólnoszkolne

wsparcie pozytywnych zachowań)

VLE = Virtual Learning Environment (wirtualne środowisko nauczania)

W3C = World Wide Web Consortium (konsorcjum World Wide 

Web)

WCAG 2.0 = Web Content Accessibility Guidelines (wytyczne 

dotyczące dostępności treści internetowych)

WHO = World Health Organisation (Światowa Organizacja Zdrowia)


