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Akseli Huhtanen
lipiec 2020

„Jestem bardzo szczęśliwy z powodu tej 
współpracy. Uczenie się online staje się 
coraz ważniejsze i zachwyca mnie to, 
że ta publikacja może być przydatna także 
dla polskiego odbiorcy! Ta przekraczająca 
granice współpraca jest też wspaniałym 
przykładem mocy, jaką skrywają otwarte 
zasoby edukacyjne – wielkie rzeczy zdarzają 
się wtedy, kiedy w otwarty sposób dzielimy 
się pomysłami!”
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“I am very happy to collaborate on this. 
Online learning is becoming more and more 
important, and I find it delighting that our 
publication is relevant for the Polish audience 
too! This boundary-crossing collaboration is 
also a great example of the power of open-
source educational resources – great things 
happen when ideas are shared openly!”

Akseli Huhtanen
lipiec 2020

Słowo od autora oryginału



Poradnik „The design book for online learning” 
autorstwa Akseli Huhtanena wydał Uniwersytet Aalto 
w Helsinkach. Materiał zawarty w oryginalnym, fińskim 
wydaniu poradnika, został przygotowany w ramach 
działań Fińskiego Instytutu Technologicznego 
(FITech), utworzonego w 2017 roku dzięki wsparciu 
fińskiego Ministerstwa Edukacji przez siedem fińskich 
politechnik. W 2019 roku działalność FITech 
rozszerzyła się na edukację dorosłych, która ma 
wspierać rozwój kompetencji tysięcy fińskich 
profesjonalistów w branżach technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) i energetyki. 

Poradnik odwołuje się do źródeł naukowych, 
przywołanych w przypisach. Proste zasady 
i praktyczne matryce, gotowe do wykorzystania 
w projektowaniu różnych form uczenia się, stanowią 
główną treść podręcznika. Poradnik – jak podkreśla 
autor – jest jedynie przykładem rozwiązań, 
zaleceniem, które nie musi być w całości i precyzyjnie 
stosowane. Odwołanie się do specyfiki osób uczących 
się i do rozpoznania potrzeb i możliwości, 
przeprowadzonego przez edukatorów – to dwie 
podstawy zalecanego projektowania uczenia się. 

Wstęp [1]
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Uczenie się jest w centrum uwagi poradnika. Jest on 
zatem skoncentrowany na osobach uczących się. 
Rola edukatora polega na tym, by to uczenie się 
wspierać. Autor zaleca kolektywne projektowanie, 
oparte na burzy mózgów i wzajemnym wspieraniu się 
grupy edukatorów. Badania naukowe (Hattie) 
potwierdzają ogromne znaczenie współpracy 
edukatorów w ewaluacji efektów, do których się 
przyczyniają.

Polska wersja nie wprowadza zmian merytorycznych, 
a zmiany w stosunku do oryginału dotyczą wyboru 
części oryginalnej treści i obejmują drobne 
modyfikacje formy jej zaprezentowania. Referencje 
obejmujące zalecaną literaturę zachowano w całości 
zgodnie z oryginałem. Zastosowanie koloru 
w wybranych fragmentach tekstu i wyrównanie tekstu 
do lewej strony mają ułatwić odbiór tekstu 
różnorodnym użytkownikom.
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Wstęp [2]



Wyzwania edukacyjne wskazane w publikacji obejmują:

• zdefiniowanie grup odbiorców – osób uczących się 
i ich potrzeb,

• kształtowanie koncepcji kursu online,

• wyznaczanie celów uczenia się,

• definiowanie efektów uczenia się,

• zaplanowanie treści służących osiągnięciu efektów 
uczenia się,

• przygotowanie materiałów wspierających uczenie się,

• projektowanie zadań ułatwiających uczenie się,

• animowanie środowiska uwzględniającego 
psychiczne i społeczne potrzeby osób uczących się,

• diagnozowanie wstępnego przygotowania do uczenia 
się,

• dostrzeganie, nazywanie i komunikowanie postępów 
w uczeniu się,

• umiejętne posługiwanie się narzędziami online,

a przede wszystkim

• koncentrowanie się na osobie uczącej się
i zapewnienie wsparcia osobom uczącym się.

Wstęp [3]
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Wstęp [4]

Zorganizowanie edukacji online, podporządkowanej 
potrzebom osób uczących się i pożądanym efektom 
uczenia się – to już nie tyle fakt, co wyzwanie. Bo – jak 
to ujmował Einstein – to konkretne osoby podejmują 
wyzwanie uczenia się:

„Nigdy niczego nie nauczyłem moich studentów. Tworzę 
im jedynie warunki, w których mogą się uczyć.” 

Nie ma w tym wielkiego ryzyka, by podążyć Jego 
tropem... 

Czy będzie fascynujące? 
To zależy od Ciebie. 

Ten poradnik projektowania uczenia się online może 
w tym pomóc.
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Dlaczego warto wybrać edukację online?
Po co projektować uczenie się?

Edukacja online powiązana z praktyką projektowania uczenia 
się może przynieść doskonałe efekty, na przykład takie, jak:

1. Wysoka jakość efektów uczenia się: 

Według badań, najlepsze efekty uczenia się są wtedy, kiedy 
uczenie się łączy bezpośrednie uczestnictwo w zajęciach 
z uczeniem się online. 

2. Elastyczność: 

Edukacja online jest dostępna także dla tych osób, które mają 
trudności z obecnością w konkretnym czasie bądź miejscu.

3. Oszczędność czasu: 

Narzędzia oferowane w edukacji online pozwalają na 
docieranie do dużej grupy odbiorców. 
Choć przygotowanie uczenia się online zabiera sporo czasu, 
to możliwość wykorzystania przygotowanego materiału 
w przyszłości sprawia, że ta inwestycja jest warta 
poświęconego czasu.

Zaprezentowany tu zestaw narzędzi opiera się na podejściu 
do konstruowania programów online na bazie koncepcji 
projektowania uczenia się (learning design).
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Jakie są korzyści z projektowania uczenia się?

Projektowanie uczenia się (learning design) oznacza 
systematyczny, skoncentrowany na osobie uczącej się 
i kompleksowy sposób tworzenia doświadczenia edukacyjnego. 

1. Stawaj na ramionach gigantów. 
Rozwiązania zapewniające skuteczne sposoby nauczania 
i skuteczne sposoby uczenia się już istnieją. Ich 
wykorzystanie może być główną kanwą twojej pracy i może 
uwolnić czas potrzebny na inne zadania.

2. Lepsze efekty uczenia się dzięki systematycznemu 
projektowaniu.
Kurs online o wysokiej jakości nie zdarza się przez 
przypadek. Nagradzani nauczyciele akademiccy pytani 
o czynniki, które w największym stopniu przyczyniają się 
do jakości ich oferty online, podkreślają znaczenie 
systematycznego projektowania1.

3. Rozwiązania nakierowane na zaspokajanie rzeczywistych 
potrzeb. 
Wydana przez FITech w 2019 roku publikacja The design 
book for  online learning, która jest podstawą niniejszego 
wydania polskiego, zmodyfikowanego przez Centrum 
Inicjatyw Edukacyjnych i objętego międzynarodową licencją 
Creative Commons 4.0, została oparta na uwagach 
nauczycieli i studentów. Publikacja powstała po to, 
by zaoferować rozwiązania dla realnych problemów.
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1. Martin, F., Ritzhaupt, A., Kumar, S., Budhrani, K. (2019). Award-winning faculty online 

teaching practices: Course design, assessment and evaluation, and facilitation. The 
Internet and Higher Education, 42, 34-43.



Psychologia uczenia się – podstawy1

Jakie są 
psychologiczne czynniki,
bez których uczenie się 
jest niemożliwe?1

uwagapamięć

emocjemotywacja

2. Opisane tu podstawy psychologii uczenia się są oparte na artykule opublikowanym 
w Työn tuuli 1/2019, którego oryginalny tytuł to “How to support learning in the 

workplace of the 2020s?” (“Miten oppimista tuetaan 2020-luvun työpaikalla?”, 
Huhtanen, A., 2019).
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Psychologia uczenia się

Motywacja

Teoria wewnętrznej motywacji, 
opracowana przez 
amerykańskich psychologów 
Edwarda Deci’ego
i Richarda Ryana (2000)2 

wskazuje, że ludzi 
charakteryzuje zestaw 
wrodzonych potrzeb 
psychologicznych, których 
zaspokojenie jest celem ludzkiej 
aktywności.

Motywacja do podejmowania 
działania wywodzi się 
z potrzeby zaspokojenia 
naszych wrodzonych potrzeb 
psychologicznych.

uwagapamięć

emocjemotywacja

3. Deci, E. L., Ryan, R. M. (2000): The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs

and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 2000, Vol. 11, No. 4, s.
227–268. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 
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Motywacja
obejmuje 
trzy wewnętrzne potrzeby. 

1. Autonomia: 
subiektywna swoboda 
wybierania tego, co się chce 
robić i tego, jak się chce to 
robić, bez zewnętrznych 
przeszkód. 

2. Kompetencja: 
Doświadczanie pomyślnego 
radzenia sobie 
z wykonywaniem działań
i załatwianiem spraw.

3. Relacyjność:
Doświadczanie przez osobę jej 
łączności z innymi ludźmi 
i tego, że jej działania stanowią 
część wspólnego dzieła.

uwagapamięć

emocjemotywacja

Psychologia uczenia się

Zachęcanie kogoś do uczenia się obejmuje rozbudzanie jego 
motywacji do uczenia się. 

Niemożliwe jest motywowanie ludzi z zewnątrz. 

Możemy stworzyć warunki wspierające wewnętrzną motywację, 
biorąc pod uwagę te trzy wrodzone potrzeby.
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Pamięć

Konstruktywistyczna teoria 
uczenia się opracowana przez
szwajcarskiego psychologa Jeana 
Piageta (poł. XX w.) zwraca uwagę 
na to, że ludzie pamiętają rzeczy 
raczej poprzez budowanie 
powiązań pomiędzy nimi niż przez 
gromadzenie poszczególnych 
kawałków informacji w swoich 
umysłach.

Jeśli uczące się osoby 
samodzielnie przetwarzają 
informacje, tworzą powiązania 
z tym, czego się wcześniej 
nauczyły i w ten sposób zyskują
zdolność wykorzystywania tych 
powiązań podczas przypominania 
sobie nowych informacji.

Takie aktywnie konstruowane 
struktury wiedzy są znane pod 
nazwą modeli mentalnych.

13

uwagapamięć

emocjemotywacja

Psychologia uczenia się



Pamięć

• Pamięć nie jest podobna do 
banku, lecz działa podobnie 
jak warsztat, w którym 
nieustannie konstruuje się 
nowe konfiguracje wiedzy.

• Zapamiętywanie jest 
aktywnym procesem, 
a nie pasywnym 
gromadzeniem informacji.

uwagapamięć

emocjemotywacja

Psychologia uczenia się

• Proces budowania wiedzy jest bardziej skuteczny
w warunkach społecznej interakcji.

• Gdy osoba jest wspierana przez jej otoczenie społeczne, może 
nauczyć się rzeczy, których nie nauczyłaby się działając 
w pojedynkę. 

• Wiedza i umiejętności, które są poza naszym zasięgiem bez 
wsparcia naszego otoczenia społecznego, są określane jako 
strefa bliższego rozwoju. 

• Zapamiętywanie może być wspierane poprzez tworzenie 
przestrzeni do budowania wiedzy i powiązań.
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Uwaga

Uwaga to rodzaj

lejka

pomiędzy dostępną 
informacją i jej przyswojeniem 
(internalizacją).

15

uwagapamięć

emocjemotywacja

Psychologia uczenia się



Uwaga

• Koncentrowanie uwagi 
pozwala nam skupić się 
na tym, co jest ważne, filtruje 
i usuwa zbędne informacje. 

• Proces uczenia się jest 
jednakże skomplikowany.

• Naszą uwagę przyciągają 
w naturalny sposób te bodźce, 
które wiążą się z naszą 
ewolucją i przetrwaniem, 
na przykład z ruchomymi, 
głośnymi, dużymi lub
kolorowymi obiektami3.

uwagapamięć

emocjemotywacja

Psychologia uczenia się
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4. Rauste-von Wright, M., von Wright, J., Soini, T. (2003). Oppiminen ja koulutus. Helsinki: 
Sanoma Pro.



Uwaga

• Koncentrujemy uwagę opierając 
się na dotychczasowym 
doświadczeniu, stąd łatwiej 
nam uczyć się tych rzeczy, 
z którymi już się wcześniej 
zaznajomiliśmy.

• Wykorzystując ten mechanizm, 
możemy szkolić ludzi 
w skupianiu uwagi 
na konkretnej sprawie.

• Wpływanie na kierunek  uwagi 
jest znane jako efekt torowania 
(priming effect) – czyli 
zaktywizowania 
przechowywanych 
w pamięci konkretnych danych 
wywołanych przez określony 
bodziec, zwykle podprogowy.

17

uwagapamięć

emocjemotywacja

Psychologia uczenia się



Uwaga

• Czas koncentracji naszej uwagi 
to 15 do 20 minut. 

• Podczas typowego wykładu, 
trwającego ok. 90 minut, 
uwaga osoby uczącej się
zanika całkowicie 
od sześciu do ośmiu razy.

• Po każdym takim zaniku, 
odzyskiwanie skupienia 
wymaga silnego bodźca,
np. zmiany metody nauczania 
albo zmiany zastosowanego 
środka4.

• Środowisko uczenia się 
wymaga zaangażowania 
uwagi, stąd trzeba je 
różnicować i dbać o to, 
by pomagało kierować uwagę 
na odpowiednie tory.

uwagapamięć

emocjemotywacja

Psychologia uczenia się

18

5. Hattie, J., Yates, G. C. (2014). Visible Learning and the Science of how we Learn.
London: Routledge.



Emocje

Można postrzegać myślenie 
w dwóch trybach czy też dwóch 
systemach:

• tryb szybki, intuicyjny,
wykorzystywany do szybkiego 
reagowania albo pozwalający 
na szybkie użycie siły, 

oraz

• tryb powolny, deliberatywny,
który na przykład pozwala 
na przeprowadzenie 
skomplikowanych rozważań5.

19

uwagapamięć

emocjemotywacja

Psychologia uczenia się

6. Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Macmillan.
7. Hess, E. D. (2014). Learn or die: using science to build a leading-edge learning 

organization. Columbia University Press.

Uczenie się złożonych rzeczy wymaga świadomego myślenia, 
to jest powolnego systemu myślenia. 

W naszym codziennym życiu myślenie jest w większości rutynowe, 
intuicyjne i szybkie. 

W tym świetle uczenie się jest możliwe jedynie w przestrzeni 
specjalnie przygotowanej do powolnego, świadomego myślenia6.



Emocje 

• Świadome myślenie wymaga 
również tego, byśmy czuli się 
bezpieczni. 

• W obliczu niebezpieczeństwa 
nasze umysły są opanowane 
przez intuicyjną walkę 
i szybkie reagowanie. 

• Atmosfera psychologicznego 
bezpieczeństwa odgrywa 
główną rolę w ułatwianiu 
procesu uczenia się7.

uwagapamięć

emocjemotywacja

Psychologia uczenia się

8. Hess, E. D. (2014). Learn or die: using science to build a leading-edge learning 

organization. Columbia University Press.
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Czym jest 
projektowanie 
uczenia się?

projekt usługi pedagogika

psychologia 
uczenia się

PROJEKTOWANIE UCZENIA SIĘ (LEARNING DESIGN) 

= skoncentrowane 

na osobie uczącej się 

kształtowanie 

procesów pedagogicznych 

oparte na nowoczesnej 

psychologii uczenia się. 

Nakierowane na lepsze 

efekty uczenia się.
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Projektowanie uczenia się

Projektowanie uczenia się 
to metoda pracy zmierzająca 
do włączenia mechanizmów 
psychologii uczenia się 
do planowania 
pedagogicznego

Jest ono powiązane 
z projektowaniem usługi 
w taki sposób, 
że umieszcza w centrum procesu

osobę uczącą się

(a nie na przykład treści 
albo nauczyciela).

Projektowanie uczenia się 
obejmuje tworzenie takiego 
rodzaju struktury wsparcia, która 
pozwala osobie uczącej się 
skupić się na tym, co jest ważne, 
to jest na uczeniu się.

Koncepcja takiej struktury zwana 
rusztowaniem została 
wprowadzona do teorii edukacji 
w XX wieku8.

9. Hess, E. D. (2014). Learn or die: using science to build a leading-edge learning 

organization. Columbia University Press.
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Projektowanie uczenia się łączy 

• pedagogikę, 

• projektowanie usługi 
edukacyjnej

i nowoczesną 

• psychologię uczenia się. 

W porównaniu z tradycyjnym 
instruktażem, jego przewaga 
polega na metodach pracy 
nakierowanych na odbiorcę, 
skutkujących podejściem 
do nauczania, 
które lepiej odpowiada 
psychologicznym potrzebom 
osoby uczącej się.

Projektowanie uczenia się
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Lista kontrolna psychologii uczenia się

POTRZEBY PSYCHOLOGICZNE

M
O

T
Y

W
A

C
J

A

1. Sensowna treść.

2. Doświadczanie kompetencji.

3. Autonomia.

4. Społeczna relacyjność.

POTRZEBY PSYCHOLOGICZNE

P
A

M
IĘ

Ć

5. Treść łączy się z dotychczasową
wiedzą.

6. Zapamiętywanie stanowi aktywny 
proces konstruowania wiedzy.

7. Kontekst wspomaga 
zapamiętywanie, 
nieadekwatność je powstrzymuje.

8. Pierwszy i ostatni element jest 
często najlepiej zapamiętywany.

POTRZEBY PSYCHOLOGICZNE

U
W

A
G

A

9. Ludzie mogą skupić 
się na jednej rzeczy 
maksymalnie przez 
15-20 minut.

10. Ludzie uczą się lepiej 
przez pojedyncze 
praktyczne zadania 
niż przez odbiór 
zmasowanej wiedzy.

POTRZEBY PSYCHOLOGICZNE

E
M

O
C

J
A 11. Ludzie dobrze uczą 

się i dobrze działają 
wtedy, gdy 
doświadczają 
psychologicznego 
bezpieczeństwa.
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Jak opracować kurs online?

• Podczas spotkań twarzą 
w twarz pomiędzy osobami 
uczącymi się pojawia się 
poczucie więzi, nawet jeśli 
nauczyciel nie podejmuje 
szczególnych działań, by ją 
zapewnić. 

• Spotkanie twarzą w twarz 
pozwala nauczycielowi 
komunikować się 
pozawerbalnie 
ze studentem. 

• Formuła wykładu zawiera 
co najmniej informację 
wizualną i dźwiękową. 
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Jak opracować kurs online?

1. Bądź zwięzły. 

2. Zorganizuj treść w modułach.

3. Aktywizuj, aktywizuj, aktywizuj.

4. Zapewnij warunki sprzyjające komunikacji społecznej.

5. Zarządzaj oczekiwaniami.

6. Udzielaj komunikatów zwrotnych 

i oceniaj w sposób ciągły.
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Jak opracować kurs online?

1. Bądź zwięzły. 

2. Zorganizuj treść 

w modułach.

3. Aktywizuj, 

aktywizuj, 

aktywizuj.

4. Zapewnij kanał służący 

komunikacji społecznej.

5. Zarządzaj oczekiwaniami.

6. Udzielaj komunikatów 

zwrotnych i oceniaj 

w sposób ciągły.

Zadaniem nauczyciela jest 

zidentyfikowanie zasadniczej treści 

i wyplenienie zbytecznych informacji. 

Według Hattie’go, osoba ucząca się 

może się skupić na dostarczanej 

informacji w odcinku czasowym 

trwającym 15 do 20 minut, jednak 

w przypadku materiału video 

prezentowanego online ta granica 

w praktyce nie przekracza 5 albo 6 minut.

Pojedyncze praktyczne zadania są 

bardziej skuteczne niż zmasowane 

zadania czy też przytłaczanie nadmiarem 

wiedzy9. 

10. Hattie, J., Yates, G. (2014). Visible Learning and the Science of how we Learn.
London: Routledge.
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Jak opracować kurs online?

1. Bądź zwięzły. 

2. Zorganizuj treść 

w modułach.

3. Aktywizuj, 

aktywizuj, 

aktywizuj.

4. Zapewnij kanał służący 

komunikacji społecznej.

5. Zarządzaj oczekiwaniami.

6. Udzielaj komunikatów 

zwrotnych i oceniaj 

w sposób ciągły.

Z powodu tego, że kurs online zawiera 

informacje dostarczane poprzez 

różnorodne środki przekazu, cały kurs 

jest zagrożony tym, że może być 

niezrozumiały. 

Pogrupuj tematycznie zawartość 

i ćwiczenia w modułach, 

na przykład planując  

jeden moduł na tydzień. 
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Jak opracować kurs online?

1. Bądź zwięzły. 

2. Zorganizuj treść 

w modułach.

3. Aktywizuj, 

aktywizuj, 

aktywizuj.

4. Zapewnij kanał służący 

komunikacji społecznej.

5. Zarządzaj oczekiwaniami.

6. Udzielaj komunikatów 

zwrotnych i oceniaj 

w sposób ciągły.

Z powodu tego, że subiektywnie

odczuwana intensywność interakcji 

pomiędzy nauczycielem a osobą uczącą 

się jest w edukacji online słabsza niż 

w sali zajęć, kurs online powinien 

uwzględniać aktywne zajęcia, które mogą 

to kompensować. Mogą one obejmować 

krótkie quizy, ćwiczenia pisemne albo 

dyskusje. Informacja łączy się 

z pamięcią poprzez aktywne 

przetwarzanie, które może mieć miejsce 

tylko w kontekście takich zajęć10.

11. Salmon, G. (2002). E-tivities: the key to teaching and learning online. Kogan Page.
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Jak opracować kurs online?

1. Bądź zwięzły. 

2. Zorganizuj treść 

w modułach.

3. Aktywizuj, 

aktywizuj, 

aktywizuj.

4. Zapewnij kanał służący 

komunikacji społecznej.

5. Zarządzaj oczekiwaniami.

6. Udzielaj komunikatów 

zwrotnych i oceniaj 

w sposób ciągły.

Utrzymanie zaangażowania osób 

uczących się przez cały czas trwania 

kursu wymaga tego, by postrzegali go 

jako sensowny. 

W dużej mierze sens buduje się 

w procesie społecznym i dlatego należy 

koniecznie zadbać o narzędzie 

zapewniające interaktywność. Nawet 

wtedy, kiedy kurs jest oferowany 

wyłącznie poprzez sesje online, 

przydatne jest zorganizowanie 

wstępnego spotkania twarzą 

w twarz. Można też np. utworzyć grupę 

osób uczących się wykorzystując 

np. Telegram, WhatsApp lub Facebook

(czy też Discord albo MS Teams –

przypis red.). Jeśli dostępny jest sprzęt 

do konferencji video, zawsze proś 

o włączenie tej opcji.
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Jak opracować kurs online?

1. Bądź zwięzły. 

2. Zorganizuj treść 

w modułach.

3. Aktywizuj, 

aktywizuj, 

aktywizuj.

4. Zapewnij kanał służący 

komunikacji społecznej.

5. Zarządzaj oczekiwaniami.

6. Udzielaj komunikatów 

zwrotnych i oceniaj 

w sposób ciągły.

Wstępne testy albo listy motywujące 

pomagają osobom uczącym się 

w lepszym zorientowaniu się i pomagją

nauczycielom w stawianiu wymagań 

dotyczących przygotowania do kursu. 

„Najważniejszym czynnikiem 

wpływającym na uczenie się jest wiedza, 

którą osoba ucząca się już ma. 

Rozpoznaj tę wiedzę i nauczaj zgodnie 

z tym stanem wiedzy11”.

12. Hattie, J., Yates, G. (2014). Visible Learning and the Science of how we Learn.
London: Routledge.
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Jak opracować kurs online?

1. Bądź zwięzły. 

2. Zorganizuj treść 

w modułach.

3. Aktywizuj, aktywizuj, 

aktywizuj.

4. Zapewnij kanał służący 

komunikacji społecznej.

5. Zarządzaj oczekiwaniami.

6. Udzielaj komunikatów 

zwrotnych i oceniaj 

w sposób ciągły.

Kształtujący feedback, 

czyli konstruktywny komunikat zwrotny 

udzielony w trakcie kursu jest jednym 

z najskuteczniejszych sposobów 

wspierania uczenia się. Jeśli uczący się 

mają okazję doskonalić swoje działanie 

podczas kursu, mają też okazję 

do uczenia się dzięki komunikatom 

zwrotnym, które mogą też stanowić 

narzędzie oceny. Można to zrobić 

poprzez np. cotygodniowe zadania, 

wzajemną ocenę uczestników 

czy systematyczne eseje12. 

13. Hattie, J. (2008). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to

achievement. London: Routledge.
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KOMUNIKACJA

FAZA 4:
TREŚĆ

i ŚRODOWISKO

Proces projektowania kursu online

FAZA 6:
WDROŻENIE
- NAUCZANIE  

FAZA 7:
EWALUACJA 

i ANALIZA

FAZA 1:
ANALIZA 
i POMYSŁ

FAZA 3:
TWORZENIE 
MODUŁÓW

FAZA 5:
WZAJEMNE 

KOMENTARZE 
i POWTARZANIE

FAZA 2:
ZARYS 

i STRUKTURA

KONCEPCJA

SEKWENCJE VIDEO

OSZACOWANE
ZAANGAŻOWANIE

GRUPY ODBIORCÓW DOŚWIADCZENIESTRUKTURA KURSU

TREŚĆ 
i EFEKTY UCZENIA SIĘ

ZADANIA 
i FORMY AKTYWNOŚCI

LISTA KONTROLNA:

PSYCHOLOGIA,
PRZYDATNOŚĆ,

TECHNOLOGIA

Jakość kursów online rośnie dzięki systematycznemu planowaniu. 
Etapowanie planowania z podziałem na fazy oraz wykorzystywane 
w różnych fazach matryce i listy kontrolne są schematycznie 
przedstawione poniżej. Przegląd matryc i list kontrolnych znajduje się 
na stronie 47.
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Narzędzia są najskuteczniejsze, kiedy są stosowane wspólnie 
przez uczestników procesu edukacyjnego. 

Wskazane jest przeprowadzenie warsztatów opartych na 
współpracy dotyczących trzech pierwszych faz procesu: 

1. warsztat analiz i pomysłów, 

2. warsztat zarysu i struktury kursu, 

3. warsztat tworzenia modułów.

Warsztaty mogą angażować nauczycieli prowadzących jeden kurs 
albo też można pracować nad wieloma kursami jednocześnie. 

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy pracują niezależnie 
nad tworzeniem treści, po czym mogą wzajemnie dzielić się 
komentarzami na temat swoich planów i oceniać się (autoocena), 
wykorzystując listy kontrolne.

Proces projektowania kursu online
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Proces projektowania kursu online

Proces projektowania, przygotowania i realizacji kursu online jest 
w praktyce często iteracyjny (powtarzalny), nielinearny, pospieszny 
i nawet chaotyczny. Zbyt usztywnione planowanie procesu może 
zakłócić kreatywność13. 

Zarysowany tu proces projektowania jest też z tego powodu 
w zamyśle zaleceniem i jedynie przykładem tego, w jaki sposób 
narzędzia mogą być wykorzystywane w powiązaniu ze sobą. 

Można również projektować kursy wysokiej jakości w inny sposób.

14. InstructionalDesign.org: Weaknesses of the ADDIE model.
https://www.instructionaldesign.org/models/addie/addie_weaknesses/ 

35



Kursy online: typy i struktury

Kursy online nie mają pewnych elementów 
wspierających uczenie się, które są obecne 
w kursach realizowanych w sali zajęć – dlatego 
też występują strukturalne różnice pomiędzy 
tymi dwoma typami kursów.

Po pierwsze, kursy online nie wykorzystują 
dobrodziejstwa interakcji społecznych ani też 
poczucia wspólnoty, które mogą pomagać 
studentom zaangażować się w uczenie się 
i wzmocnić ich motywację. 

Ponadto koncentrowanie się na treści kursu 
online jest bardziej wymagające niż nauczanie 
twarzą w twarz – i dlatego trzeba je podzielić na 
łatwe do zarządzania bloki i nadać im 
strukturę wspierającą aktywność.

Kursy online zazwyczaj składają się 
z tygodniowych modułów. Moduł obejmuje 
jeden temat i zawiera:

a) treść (wykłady, video, tekst etc.), 

b) ćwiczenia do wykonania, 

i w miarę możliwości

c) komponent interaktywny

oraz

d) ocenioną pracę.
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Środowisko uczenia się na kursie online różni się 
od środowiska w sali zajęć. 

Interakcja między uczestnikami nie jest automatyczna, podążanie 
za treścią jest bardziej wymagające i kształtowanie obrazu całego 
kursu stanowi większe wyzwanie.

Dlatego też warto zmierzyć się z tym wyzwaniem układając 
przejrzystą strukturę.

Poniższy wzorzec podstawowej struktury kursu może być 
wykorzystany jako pomoc przy planowaniu.

Wzorzec podstawowej struktury kursu

Podstawowa struktura kursu online

2. Podstawowa wiedza i ukierunkowanie zainteresowania

3. Pogłębianie wiedzy poprzez interaktywność

4. Podsumowanie i ocena

1. Rozpoczęcie i aktywacja dotychczasowej wiedzy

37



Podstawowa struktura kursu online

2. Podstawowa wiedza i ukierunkowanie zainteresowania
Te moduły obejmują kategorię treści „musi wiedzieć”. 
Każdy moduł zawiera treść i komponent aktywnego uczestnictwa.

3. Pogłębianie wiedzy poprzez interaktywność
Te moduły nakładają na uczących się zadanie pracy nad zagadnieniem 
w formie projektów, zadań pisemnych albo innych zajęć. 
Te interaktywne komponenty mogą być stosowane pomiędzy 
zasadniczymi modułami wiedzy.

1. Rozpoczęcie i aktywacja dotychczasowej wiedzy
Kurs rozpoczyna się przeglądem celów uczenia się, struktury, 
oceniania i narzędzi wykorzystywanych podczas kursu, włączając 
w to testowanie dotychczasowej wiedzy, wzmacniające studentów 
i pobudzające w znaczący sposób ich zdolność zapamiętywania. 
Orientacja także odgrywa ważną rolę, ponieważ struktura kursu online 
jest często bardziej skomplikowana niż kurs twarzą w twarz.

4. Podsumowanie i ocena
Podsumowanie tematyki kursu, np. w formie seminarium online. 
Istotne jest to, by skonkludować zajęcia poprzez nakreślenie powiązań 
pomiędzy poruszanymi tematami. Ocena może mieć miejsce 
albo pod koniec kursu (sumatywna) albo w trakcie kursu na bazie 
drobniejszych ćwiczeń (formatywna).
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Kurs online

Kursy online są prowadzone w całości przez internet
i zazwyczaj korzystają z platformy albo środowiska do 
uczenia się (Learning Management System, LMS), 
na przykład Moodle (albo MS Teams – przypis red.). 

Struktura kursu, materiały, ćwiczenia i wskazówki są 
przekazywane przez platformę, która także może służyć 
jako kanał dyskusji synchronicznej (chat) albo dyskusji 
asynchronicznej (forum).

Można wymagać od osób uczących się uczestnictwa 
w konkretnym czasie (synchronicznie) albo w czasie, 
który im pasuje (asynchronicznie). 

Elastyczne, asynchroniczne kursy mają często 
wyznaczone tygodniowe terminy wykonywania zadań.
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1. .

2. 

3. 

4. 

5.  .

6. .

7. .

Przykładowa struktura kursu online 
z podziałem na moduły

Tydzień 4 Treść modułu 3

Tydzień 6 Projekt grupowy oparty na studiowaniu przykładu (case study)

Tydzień 7 Rekapitulacja i podsumowanie
Studenci prezentują rezultaty projektów grupowych podczas seminarium 
online. Kluczowe rozwiązania są zaprezentowane w formie mapy 
mentalnej i przeprowadzana jest dyskusja rekapitulująca poruszone 
tematy.

Tydzień 3 Treść modułu 2

Tydzień 2 Treść modułu 1

• Pierwsze video: 10 minut na wybrany temat.

• Drugie video: 5 minut na wybrany temat.

• Ćwiczenie online: krótki quiz na tematy poruszone w filmach video.

• Pierwsza „czytanka”: artykuł.

• Tygodniowe zadanie: jednostronicowy esej z refleksją na temat 
poruszony w artykule.

Tydzień 5 Treść modułu 4

Tydzień 1 Spotkanie orientujące, twarzą w twarz, tekst przygotowawczy do czytania
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Blended learning

Blended learning stanowi kombinację 
interakcji twarzą w twarz 
i elementów online learning. 

Blended learning zazwyczaj działa tak 
samo jak odwrócone uczenie się 
(flipped learning).

Podejście odwróconego uczenia się
łączy bezpośrednie spotkanie 
i cyfrowe uczenie się w pewnej 
szczególnej kolejności. 
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Zapoznawszy się z treścią, osoby uczące się pracują 
samodzielnie nad tygodniowym zadaniem. To pozwala 
im na sprawdzenie swojej wiedzy14.

Komponent twarzą w twarz jest zarezerwowany na 
dyskusję treści. To pozwala wygospodarować czas na 
refleksję i powtórzenie, co odgrywa kluczową rolę we 
wspieraniu uczenia się15.

Odwrócone uczenie się (flipped learning)

W odróżnieniu od kursów opartych na tradycyjnych 
wykładach, komponent komunikacji twarzą w twarz 
w podejściu odwróconego uczenia się nie uwzględnia 
się prezentowania treści kursu. Zamiast tego osoby 
uczące się same zapoznają się z tą treścią przed 
spotkaniem, np. za pośrednictwem nagrań video albo 
zadanych tekstów. 

Filmy video mają zazwyczaj długość 10 minut i wiążą 
się z wymogiem intensywnej koncentracji. Ich treść 
skupia się na podstawowych elementach 
obowiązkowej treści przewidzianej w kursie. 

15. University of Oregon (2019). Types of Online Courses. Retrieved from
https://oe.uoregon.edu/types-of-online-courses-2

16. Rauste-von Wright, M., von Wright, J., Soini, T. (2003). Oppiminen ja 

koulutus. Helsinki: Sanoma Pro. 2003, s. 66-70
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1. .

2.

3. .

4. .

Przykładowa struktura kursu 
odwróconego (flipped) uczenia się [1]

Tydzień 1 Wykład orientujący twarzą w twarz
• Przegląd celów uczenia się.
• Instrukcje do ćwiczeń, formowanie grup.

6.

7.

8.

9.

Tydzień 3 Treść modułu 2 odwróconego uczenia się

Tydzień 2 Treść modułu 1 odwróconego uczenia się
• Jedno do trzech video (do 10 minut) dot. obowiązkowej treści.
• Jeden do trzech artykułów (5-30 stron) dot. obowiązkowej treści. 

Nie jest wymagane opanowanie treści artykułów, ponieważ intencją 
jest pogłębienie rozumienia.

• Tygodniowe zadanie: dwa pytania, jeden akapit na każdą odpowiedź. 
Dotyczy obowiązkowej treści, która w ten sposób jest sprawdzana.

• Spotkanie twarzą w twarz: dyskusja  obejmująca zadanie tygodniowe 
i artykuły. Może zawierać nową wiedzę z zalecanego zakresu.  

• Feedback: nauczyciel udziela każdej osobie uczącej się komunikatu 
zwrotnego dot. zadania tygodniowego. Czasu wystarczy, bo nie ma 
potrzeby przygotowania wykładów.

• Podczas tygodni 2-7 grupa spotyka się 1-3 razy, by pracować 
nad zadaniem.

Tydzień 6 Pierwsza prezentacja zadania
Bezpośrednie komunikaty zwrotne (feedback) członków grupy 
i nauczyciela.

Tydzień 7 Praca grupowa nad zadaniem

Tydzień 9 Końcowa ocena

Oparta wyłącznie na tygodniowych zadaniach indywidualnych 
i grupowych lub dodatkowo na egzaminie końcowym umożliwiającym 
studentom poprawienie oceny.

Tydzień 8 Końcowa prezentacja zadania

• Końcowe seminarium twarzą w twarz.

• Rekapitulacja treści kursu.

Tydzień 4 Treść modułu 3 odwróconego uczenia się
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Seminarium online (webinarium) 

Seminarium online (webinarium) jest jednym z typów 
kursu online.

Seminaria zawsze odbywają się w czasie 
rzeczywistym i wykorzystują narzędzia 
konferencyjne video.

Osoby uczące się mogą obserwować prezentację 
lub uczestniczyć w grupowej dyskusji w danym 
czasie. 

Seminaria online mogą być organizowane dla 
stosunkowo małej grupy studentów. Wymagają 
dobrej łączności sieciowej, odpowiedniej dla 
wideokonferencji.

Ponadto seminaria online są przydatne do 
prowadzenia kursów, które łączą efekty uczenia się 
z tym, czego uczestnicy nauczyli się dotychczas.
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Przykładowa struktura seminarium online [1]

45

Tydzień 1

Tydzień 2

Wykład orientacyjny poprzez łącze video
• Cele uczenia się, zadania i struktura.
• Obecność w spotkaniach online jest obowiązkowa.
• Jeśli ktoś nie może uczestniczyć, prowadzi dziennik uczenia się 

oparty na nagraniu.

Moduł 1
• Czytanka 1.
• Spotkanie seminaryjne

o Zaczyna się krótkim quizem nakierowanym na aktywizowanie 
i na sprawdzanie wiedzy pozyskanej z czytanki.

o 10-30 minut wprowadzenia. Prezentacja + video. 
Zaleca się zadawanie ćwiczeń w trakcie.

o Podział osób uczących się na małe grupki za pomocą funkcji 
dzielenia na pokoje (Breakout Rooms).

o Dyskusje w małych grupach na tematy poruszone w czytance. 
20 min.

o Dyskusja grupowa z udziałem wszystkich studentów.

3.

4.

5. 

6. 

7. 

8. 

Moduł 3
• Taki jak moduł 1.

Tydzień 8

Seminarium 1 prowadzone przez studentów 
• Studenci kolejno prowadzą seminarium, każdy skupia się na swoim 

temacie.
• Pisemne komentarze każdego z uczestników (nieoceniane).

Seminarium 3 prowadzone przez studentów 
• Tak samo jak seminarium 2.

Tydzień 5

Tydzień 7

Tydzień 4

Podsumowanie

• Rekapitulacja seminarium.

• Ostateczne podsumowanie na temat eseju i mapy mentalnej.

• Końcowa ocena oparta na seminarium, eseju i mapie mentalnej.

Moduł 2
• Taki jak moduł 1.
• Dodatkowo, pierwsza relacja dot. eseju i komentarze od nauczyciela.

Tydzień 3

Seminarium 2 prowadzone przez studentów 
• Tak samo jak seminarium 1.

Tydzień 6 



Narzędzia projektowania: 
Planowanie i realizacja kursu
online w praktyce

Jest dwanaście narzędzi projektowania kursu online 
wysokiej jakości, wspierającego uczenie się. 

Dziewięć z tych narzędzi to matryce, których 
przeznaczeniem jest porządkowanie pracy projektowej. 

Trzy pozostałe to listy kontrolne, które mogą być 
wykorzystane do ewaluacji jakości planu kursu albo 
jakości jego realizacji.

Nie chodzi o to, by wykorzystać wszystkie dwanaście 
narzędzi w projektowaniu kursu. 

Podobnie jak stolarz nie wykorzystuje wszystkich 
narzędzi do każdego zadania, projektant uczenia się 
także wybiera najbardziej przydatne narzędzia dla 
danego kursu i wykorzystuje swoją wiedzę, aby je 
odpowiednio zastosować.
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KOMUNIKACJA

KONCEPCJA

SEKWENCJE VIDEO

OSZACOWANE
ZAANGAŻOWANIE

GRUPY ODBIORCÓW DOŚWIADCZENIESTRUKTURA KURSU

TREŚĆ 
i EFEKTY UCZENIA SIĘ

ZADANIA 
i FORMY AKTYWNOŚCI

LISTA KONTROLNA:
PSYCHOLOGIA,

PRZYDATNOŚĆ,

TECHNOLOGIA

Matryce ułatwiające projektowanie uczenia się
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Matryce zostały przygotowane z myślą o wspólnym 
projektowaniu, czyli o planowaniu kursów w warunkach 
warsztatowych opartych na współpracy. Służą one jako 
podstawowa struktura warsztatu i pomagają 
w utrzymaniu przebiegu procesu. 

Opcjonalnie, mogą być wykorzystane do wsparcia 
samodzielnej pracy. W tym przypadku warto pamiętać, 
że matryca nie musi być w całości wypełniona.

Narzędzia są przedstawione w kolejności zgodnej 
z modelowym postępem procesu projektowania, zalecane 
jest jednak, by zarówno zakres, jak i kolejność, były 
zaadaptowane do konkretnych potrzeb danego kursu.

Narzędzia projektowania: 
Planowanie i realizacja kursu
online w praktyce
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Matryca koncepcyjna ma w założeniu pomóc we 
wstępnej burzy mózgów, podczas której tematyka 
i sposób przeprowadzenia kursu są jeszcze nieokreślone. 

W tej wstępnej fazie podstawowe znaczenie ma 
wygenerowanie szerokiego spektrum pomysłów, 
aby paleta możliwości nie była nazbyt ograniczona. 

Dlatego też zaleca się zebranie grupy osób
i zadbanie o otwartość umysłu. 

Na początku ważne jest, by zapewnić swobodne 
generowanie pomysłów.
Pojawiające się sugestie, które są mało realne albo 
trudne do wdrożenia mogą być wyeliminowane później.
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Narzędzia projektowania: 
Planowanie i realizacja kursu
online w praktyce



Postępowanie według poniższych zasad pomoże 
w otrzymywaniu otwartości umysłu w trakcie burzy mózgów:

• Używaj słów „tak, i”, unikaj mówienia “nie” lub “ale”.

• Twórz pomysły bazując na sugestiach innych uczestników.

• Im bardziej zwariowana idea, tym lepiej. 
W burzy mózgów ilość jest gwarancją jakości.

• Zapisuj każdy pomysł na oddzielnym kawałku papieru. 
To pomoże w dalszym porządkowaniu.

Matryca koncepcyjna kursu
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Matryca koncepcyjna obejmuje trzy fazy:

1. ZGŁĘBIANIE TEMATU
Wejdźcie głębiej w tematykę kursu przyglądając się 
powiązanym z nią tematom, aktualnie dyskutowanym 
i najbardziej znaczącym dla przedmiotu dyskusji.

2. GENEROWANIE POMYSŁÓW
Kiedy uczestnicy zdecydowali o tematyce kursu, 
a ich umysły nastroiły się na kreatywne myślenie, 
przeznaczcie wystarczająco dużo czasu na nieskrępowaną 
burzę mózgów identyfikującą możliwe sposoby 
zrealizowania kursu, rozważając je pod różnymi kątami

 rzeczywisty, 

 fizyczny, 

 zabawny, 

 niedorzeczny,

 jak w biznesie, 

 jak w parlamencie, 

 jak w szkole,

 jak w laboratorium.

3. RANKING POMYSŁÓW
Uporządkujcie pomysły według oczekiwanych efektów 
uczenia się i ilości pracy, którą nakładają one
na nauczyciela. 
Najlepsze pomysły prowadzą do najlepszych efektów przy 
racjonalnym nakładzie zaangażowania.
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Matryca koncepcyjna



1
ZGŁĘBIANIE 

TEMATU

Pomysł na tematykę uczenia się:

BIEŻĄCE ZDARZENIA 
POWIĄZANE Z TEMATEM:

WIELKIE NAZWISKA 
i WAŻNE KSIĄŻKI 
NA TEN TEMAT:

ŚWIETNE KURSY 
O TEJ TEMATYCE:

ZESPÓŁ:

Matryca koncepcyjna [1]
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2
GENEROWANIE

POMYSŁÓW

Matryca koncepcyjna [2]



WIĘCEJ PRACY 
DLA NAUCZYCIELA

3
RANKING 

POMYSŁÓW

LEPSZE OCZEKIWANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

Matryca koncepcyjna [3]

54



Matryca grup odbiorców pomaga odpowiedzieć na 
pytania:

Kto powinien się nauczyć?

i

Czego powinien się nauczyć?

oraz

Jak i dlaczego powinien się tego uczyć?

Projekt edukacyjny o wysokiej jakości jest 
skoncentrowany na osobach uczących się, 
podobnie jak wysokiej jakości usługa jest zazwyczaj 
skoncentrowana na jej odbiorcach. Innymi słowy, 
rzeczywiste potrzeby osoby uczącej się stawiane są 
przed interesem nauczyciela, tradycją, a czasami 
nawet przed treścią.

Kluczowe jest rzetelne zrozumienie potrzeb osób 
uczących się, aby proces uczenia się był dostępny dla 
wszystkich, niezależnie od tego, z czym zaczynają.

Matryca grup odbiorców 
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Ta matryca pomaga

zidentyfikować różne grupy odbiorców

i

zrozumieć ich potrzeby. 

W kontekście kursu uniwersyteckiego, grupy odbiorców 
mogą obejmować studentów różnych poziomów lub 
rodzajów studiów, obcokrajowców, studentów 
pracujących nad swoimi pracami dyplomowymi itd. 

Grupy odbiorców są wyznaczane na podstawie różnych 
potrzeb uczenia się uczestników. 

Matryca grup odbiorców 
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KURS ZESPÓŁ

GŁÓWNE TEMATY DLACZEGO TEN TEMAT JEST W TYM 
MOMENCIE ODPOWIEDNI?

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1 2 3 4

! Grupy odbiorców 
zainteresowanych 
tematem

► Co motywuje 
osobę uczącą się 
z tej grupy?

 Co jest trudne 
dla tej grupy 
w obrębie tego 
tematu?

� Jak dowiedzą się 
o kursie?

MATRYCA GRUP ODBIORCÓW
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Ta matryca jest pomyślana jako pomoc w tym, 
by naszkicować cele uczenia się, co stanowi integralną 
część planowania procesu projektowania uczenia się. 

Podczas planowania kursu zazwyczaj pojawia się pokusa, 
by dodać treść, którą osoby uczące się mają przyswoić. 

Matryca, w której jest przedstawiona główna treść i cele 
uczenia się, pomaga w określeniu tych celów 
i w upewnieniu się, że są one realistyczne.

Matryca łączy dwa modele, wykorzystywane 
w akademickim planowaniu edukacyjnym: analiza głównej 
treści16 i zaktualizowanej taksonomii Blooma17.

Bierze ona także pod uwagę wymagania dotyczące 
wcześniej pozyskanej wiedzy.

17. Karjalainen, A. & Jaakkola, E. University of Oulu 1999. Teaching 

document: “Developing an Academic Curriculum – Core Content

Analysis” (“Akateemisen opetussuunnitelman kehittäminen -
Ydinainesanalyysi”).

18. Anderson, L.W. (Ed.), Krathwohl, D.R. (Ed.), Airasian, P.W., Cruikshank, 
K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., & Wittrock, M.C. (2001). 
A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s 

Taxonomy of Educational Objectives (Complete edition). New York: 
Longman.

Matryca analizy głównej treści 
i celów uczenia się
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Analiza głównej treści jest wykorzystywana 
do odpowiedzi na pytania w kategoriach:

1. co osoba ucząca się musi wiedzieć, 

2. co osoba ucząca się powinna wiedzieć, 

i

3. co warto wiedzieć (warto, aby osoba ucząca się 
wiedziała). 

Zaleca się, by około 80% treści kursu znalazło się 
w pierwszej kategorii. 

Taksonomia Blooma pomaga sklasyfikować cele uczenia 
się według poziomów hierarchii ważności: dla niektórych 
jest wystarczające, by 

• zapamiętać treść,

w innych celach wymagane jest to, by osoba ucząca się 
była gotowa

• stosować pozyskaną wiedzę w nowych kontekstach.

Matryca analizy głównej treści 
i celów uczenia się
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Większość treści kursu 
powinna lokować się 
w środkowej części taksonomii.

Jeśli górna część kolumny 
„musi wiedzieć” staje się 
przeładowana, zaleca się 
rozważenie, czy cele uczenia 
się  są realistyczne.

Cele uczenia się i analiza 
głównej treści służą także 
jako wskazówki 
w decydowaniu o tym, 
jakie „aktywne” zadania warto 
uwzględnić podczas kursu. 

Im bardziej ambitne cele 
zostaną wyznaczone, 
tym bardziej wymagające 
i bardziej liczne powinny być 
zadania do wykonania.

Matryca analizy głównej treści 
i celów uczenia się
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WSTĘPNE 
DYSPOZYCJE

MUSI WIEDZIEĆ
POWINIEN 
WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

Wiedza 
i umiejętności, 
którymi osoba ucząca 
się musi dysponować 
w chwili rozpoczęcia 
kursu

Główna treść, 
która musi być 
przyswojona, 
by kontynuować 
uczenie się.

Dodatkowa wiedza, 
uzupełniająca 
szczegóły 
i zastosowanie.

Specjalistyczna 
wiedza, 
która pogłębia 
kompetencję 
w tym zakresie

Przed kursem osoba
ucząca się potrafi…

Po kursie osoba ucząca się potrafi…

tworzyć… tworzyć… tworzyć… tworzyć…

ewaluować… ewaluować… ewaluować… ewaluować…

analizować… analizować… analizować… analizować…

stosować… stosować… stosować… stosować…

rozumieć… rozumieć… rozumieć… rozumieć…

pamiętać… pamiętać… pamiętać… pamiętać…

MATRYCA ANALIZY GŁÓWNEJ TREŚCI I CELÓW UCZENIA SIĘ

ZESPÓŁ:KURS:
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Matryca struktury kursu jest najbardziej 
kompleksowa spośród prezentowanych tu narzędzi. 
Jest zaprojektowana z myślą o zarysowaniu całego 
kursu i przedstawieniu modularnej struktury, 
charakterystycznej dla kursu online.

Podobnie, jak to miało miejsce przy podstawowej 
strukturze kursu internetowego, matryca struktury 
kursu także dzieli się na cztery fazy aktywności:

1. Orientacja i aktywizacja
Określenie celów uczenia się, sposobów 
angażowania osób uczących się i założeń 
komunikacji podczas kursu.

2. Podstawy i pobudzanie zainteresowania
Wstępna treść modułów. 

3. Pogłębianie wiedzy poprzez interakcje
Zaawansowana treść modułów, oparta na
interakcji. 

4. Podsumowanie i ewaluacja
Podsumowanie i metody oceniania. 

Matryca struktury kursu
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Matryca struktury kursu pomaga w podzieleniu 
treści kursu na moduły. 

W świetle ograniczonego czasu uwagi 
człowieka, związanego ze swobodnym 
uczestnictwem, charakterystycznym dla uczenia 
się online, utrzymywanie zaangażowania osoby 
uczącej się i osiągania przez niego celów 
uczenia się wymaga podzielenia treści na 
dające się zarządzać sekcje. 

Przed rozpoczęciem pracy nad planowaniem 
struktury kursu, zaleca się jasne określenie 
celów uczenia się. 

Może w tym pomóc matryca analizy głównej 
treści i celów uczenia się. 

Matryca przewiduje cztery moduły dla celów 
uczenia się, ale można dodać ich więcej, jeśli to 
niezbędne. Dostosowana do modułów treść oraz 
ćwiczenia mogą być przygotowane 
w szczegółach z wykorzystaniem matrycy zadań 
i form aktywności, matrycy doświadczania 
uczenia się i matrycy sekwencji video. 

Matryca struktury kursu
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PODSTAWY i POBUDZANIE

Osoba ucząca się pozyskuje podstawową wiedzę („musi 
wiedzieć” na dany temat i ukierunkowuje swoje 
zainteresowanie. Do szczegółowego planowania 
wykorzystaj matrycę doświadczania uczenia się.

� MODUŁ 3

Główne tematy w module:

Treść: video, czytanki etc.

Ćwiczenia / zadania:

� MODUŁ 1

Główne tematy w module:

Treść: video, czytanki etc.

Ćwiczenia / zadania:

� MODUŁ 4

Główne tematy w module:

Treść: video, czytanki etc.

Ćwiczenia / zadania:

� MODUŁ 2

Główne tematy w module:

Treść: video, czytanki etc.

Ćwiczenia / zadania:

POGŁĘBIANIE 
INTERAKCJI

Konstruowanie poprzez 
praktyczne zadania 
wiedzy dotyczącej 
współpracy.

PODSUMOWANIE 
i EWALUACJA

Podsumowanie, 
ewaluacja, ocenianie 
i udzielanie komunikatów 
zwrotnych

ORIENTACJA 
i AKTYWIZACJA

Pobudzanie 
dotychczasowej wiedzy 
i zainteresowania, 
ewaluacja wstępnego 
przygotowania.

� ZADANIE 
INDYWIDUALNE

Temat:

Zadanie / efekt: np. esej, 
prezentacja

� PROJEKT / PRACA 
GRUPOWA

Przykład / projekt:

Zadanie / efekt:

Metoda: np. rozsypanka

� OCENA

Zobacz matrycę celów uczenia 
się

� FEEDBACK
i WYRAŻANIE 
UZNANIA

Jak uczący się otrzymują 
komunikaty zwrotne?
Jak się uwidacznia uczenie się 
i jak uznaje się jego efekty?

� PODSUMOWANIE

Jak jest podsumowany kurs? 
Jak sprawić, by skłonić 
uczących się do refleksji?

POWITANIE i ORIENTACJA

Spotkanie otwierające:
Angażowanie grupy, kanały 
komunikacji

Narzędzia i zasoby:

Cele uczenia się: zobacz 
matrycę celów uczenia się

WARUNKI WSTĘPNE

List motywujący? 
Testy wstępnego 
przygotowania?

Wstępne zadanie? Wstępna 
czytanka?

Wyznaczanie indywidualnych
celów uczenia się?

MATRYCA STRUKTURY KURSU____________________________________

 Odwrócony kurs

 Kurs online

 MOOC

 Masterklasa 

 Na kampusie / inne

TYP KURSU:

CIĄGŁY FEEDBACK

Jak uczący się otrzymują 
systematyczne komunikaty 
zwrotne podczas kursu?

ZESPÓŁ:

KURS:
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Matryca zadań i form aktywności ma służyć jako narzędzie 
dobierania zadań odpowiednio do oczekiwanego 
osiągnięcia (efektu uczenia się) na danym poziomie. 
Może być wykorzystywana zarówno do planowania zadań 
w całym kursie, jak i do jednego modułu. 

Matryca zadań i form aktywności opiera się na celach 
zarysowanych w matrycy głównej treści i celów uczenia się. 

Kiedy już podjęliśmy decyzję co do tego, czego uczące się 
osoby powinny się nauczyć i na jakim poziomie, 
ta matryca może być wykorzystana do doboru zadań, 
odpowiednich do zakładanego celu. 

Wiemy z psychologii, że uczenie się polega 
na konstruowaniu wiedzy, co stawia przez kursem online 
wymóg wspierania budowania wiedzy poprzez 
zastosowanie różnych zadań.

Matryca zawiera sugestie dotyczące zadań i narzędzi 
potrzebnych do ich wykonania. Liczba możliwych zadań jest 
nieograniczona. Z tego powodu matryca znajdzie najlepsze 
zastosowanie jako katalizator refleksji i pożywka dla 
pomysłów. 

Matryca zadań i form aktywności
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Nie wszystkie elementy matrycy dotyczą zadań, które są 
rozumiane jako aktywność podejmowana przez edukatorów –
niektóre elementy wymagają wysiłku ze strony osoby uczącej się. 
Przykłady takich elementów to:

● rozwiązywanie problemów,

● podejmowanie decyzji,

● klasyfikowanie,

● ćwiczenie,

● prowadzenie badania dotyczącego danego tematu.

Matryca zadań i form aktywności
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NARZĘDZIE

 Moodle / LMS
 inne ……………………

 Adobe Connect / Zoom
 inne …………………

 Moodle forum
 Google drive
 inne ……………………

 Adobe Connect
 Zoom
 inne ……………………

 inne ……………………

 Adobe Connect
 Zoom
 inne ……………………

 Flinga
 inne ……………………

 H5P: Interaktywne video
 Panopto/Etuubi
 inne ……………………

TEMATY
do nauczenia się
(patrz Cele uczenia się)







POZIOM CELU 

(patrz Cele uczenia się)

TWORZENIE:
projektowanie, 
publikowanie, 
planowanie, 
produkowanie, 
wynalazczość, 
konstruowanie 

EWALUACJA:
testowanie, 
eksperymentowanie, 
sprawdzanie, 
osądzanie, 
moderowanie, 
krytykowanie

ANALIZA:
organizowanie, 
wytyczanie, 
łączenie, 
porównywanie, 
walidowanie

ZADANIA i FORMY

 indywidualny esej / artykuł badawczy
 indywidualna prezentacja
 indywidualny projekt: 

produkt, wzór, usługa

Praca grupowa (asynchroniczna):
 projekt badawczy / wzorniczy oparty 

na współpracy

Ewaluacja treści:
 esej/artykuł badawczy
 wzajemna ewaluacja 

(esejów, zadań grupowych)

Wideokonferencje (w czasie 
rzeczywistym):
 seminaria online – dyskusje grupowe
 moderowanie seminarium

 refleksyjny esej (może być 
z samodzielną ewaluacją)

 autoewaluacja
 wzajemne komentarze: 

produkt, wzór, usługa

Wideokonferencje (w czasie 
rzeczywistym):
 seminaria online – dyskusje grupowe
 moderowanie seminarium

 warsztaty online 
(w czasie rzeczywistym)

 komentowanie / materiałów video
 tworzenie videoklipów

MATRYCA ZADAŃ I FORM AKTYWNOŚCI [1]

ZESPÓŁ:KURS:
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NARZĘDZIETEMATY
do nauczenia się
(patrz Cele uczenia się)

POZIOM CELU 

(patrz Cele uczenia się)

ZADANIA i FORMY







STOSOWANIE:
wdrażanie, 
operowanie,
używanie,
edytowanie

ROZUMIENIE:
podsumowywanie,
wyjaśnianie,
kategoryzacja

PAMIĘTANIE:
identyfikacja,
rozpoznawanie,
wymienianie

 esej prezentujący argumenty
 egzamin

 wspólne poszukiwanie rozwiązań 
biznesowego przykładu (case)

 oglądanie filmów video
 sesja ćwiczeniowa online
 edytowanie haseł Wikipedii 

(asynchroniczne)
 współautorskie opracowania
 galeria przykładów
 wirtualne laboratorium (wstępne)
 quizy, testy wielokrotnego wyboru

 postery
 reflektujące lub narratywne eseje
 dyskusje na forum i komentowanie 

(asynchroniczne)
 identyfikacja i klasyfikacja ćwiczeń 
 ćwiczenia w poszukiwaniu informacji: 

mapy mentalne etc.

Czaty online (czas rzeczywisty):
 czaty w małych grupach
 pytania i odpowiedzi z nauczycielem

 karty obrazkowe (flashcards)

 słuchanie podcastów

 czytanie artykułów

 Moodle / LMS
 inne ……………………

 Adobe Connect / Zoom
 inne ……………………

 Moodle forum
 Google drive
 inne ……………………

 Adobe Connect
 Zoom
 inne ……………………

 inne ……………………

 Adobe Connect
 Zoom
 inne ……………………

 Flinga, 
 inne ……………………

 H5P: Interaktywne video
 Panopto/Etuubi 
 inne ……………………

MATRYCA ZADAŃ I FORM AKTYWNOŚCI [2]

ZESPÓŁ:KURS:
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To najbardziej oczywista i najmniej twórcza spośród 
matryc. 
Może być wykorzystana do obliczenia liczby godzin 
potrzebnych do wykonania zadań w trakcie kursu 
i przeliczenia ich na przyznane punkty. 

Matryca jest oparta na szacowaniu nakładu pracy 
sporządzonym przez Uniwersytet w Oulu18, Uniwersytet 
Aalto19 i Uniwersytet Rice20. 
W rzeczywistości liczba godzin wymaganych dla danego 
ćwiczenia znacząco się różni w zależności od materiału 
i indywidualnych możliwości studenta. 

Matryca szacowania nakładu pracy

19. Karjalainen, A., Alha, K., Jutila, S. (2006): Give me time to think –

determining student workload in higher education. University of Oulu, 
Teaching development unit; University of Oulu: Core Content Analysis 
(FI: Ydinainesanalyysi). 
https://www.oulu.fi/koulutuspalvelut/julkaisut_ja_materiaalit/verkkomater
iaaleja/ydinainesanalyysi.htm

20. Aalto University (2016): Estimated and perceived: A guideline on 

workload by Aalto University pedagogical training. Training material. 

21. Rice University: https://cte.rice.edu/workload#howcalculated 
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Wykorzystanie matrycy jest proste: 

1. Oszacuj nakład pracy: liczbę stron, ćwiczeń.

2. Oblicz wymaganą liczbę godzin: 
nakład pracy pomnożony przez odpowiedni 
współczynnik.

3. Oblicz liczbę punktów: liczba godzin podzielona 
przez 27.

4. Oblicz całkowitą liczbę punktów.

Matryca szacowania nakładu pracy
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Punkty: 1 ECTS = 27 hUwaga: Podane współczynniki są uproszczone i oszacowanie powinno zawsze 

być dokonane przez nauczycieli znających materiał, grupę osób 

uczących się i inne okoliczności

Zadanie Typ
Jednostkowy 
nakład pracy

Nakład 
pracy

Godziny ECTS

CZYTANIE

(liczba wyrazów 

w monografii 

ok. 600/str., 

w książce 

750/str.)

Przeglądanie: czytanie w celu 

zapoznania się z głównymi punktami, 

pomijanie fragmentów tekstu

20-50 str. / godz.

w rodzimym języku, 

60% w obcym

Rozumienie: czytanie w celu 

zrozumienia znaczenia każdego zdania

10-20 str. / godz. 

w rodzimym języku, 

60% w obcym

Zaangażowanie: czytanie 

i jednoczesne opracowywanie 

problemów, nakreślanie powiązań, 

stawianie pytań i ewaluacja

4-10 str. / godz. 

w rodzimym języku, 

60% w obcym

PISANIE

(250 wyrazów / 

str.)

Refleksyjne / narracyjne: eseje 

wymagające niewiele planowania czy też 

krytycznego zaangażowania 

w treść

1h/str.

Argumentowanie: eseje wymagające 

krytycznego zaangażowania w treść 

i szczegółowego planowania, 

niewykraczającego poza badanie

2h/str.

Badanie: eseje wymagające 

szczegółowego planowania 

i krytycznego zaangażowania

4h/str.

MATRYCA SZACOWANIA NAKŁADU PRACY [1]

ZESPÓŁ:KURS:
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Zadanie Typ Jednostka
Nakład 
pracy

Godziny ECTS

Przygoto-
wanie do 
egzaminu

Rekapitulacja treści i sporządzanie 

notatek

4-5 h / 1 ECTS 

w egzaminie

Nauczanie 
stacjonar-
ne

Wykłady, seminaria, ćwiczenia 

ze wskazówkami etc.

1 h = 0,037 ECTS 

Samodzielna praca / czas na myślenie po 

nauczaniu

1-2 h / godz. 

nauczania 

Zadanie domowe / praca 

w laboratorium po nauczaniu

3-4 h / godz. 

nauczania 

Praca 
grupowa

Np. przygotowanie prezentacji 5 h przygotowania 

/ 1 h prezentacji

Inna praca Wszelkie inne rodzaje pracy, 

na przykład wycieczki

RAZEM:

Punkty: 1 ECTS = 27 hUwaga: Podane współczynniki są uproszczone i oszacowanie powinno zawsze 

być dokonane przez nauczycieli znających materiał, grupę osób 

uczących się i inne okoliczności

MATRYCA SZACOWANIA NAKŁADU PRACY [2]

ZESPÓŁ:KURS:

72



Ta matryca ma pomóc 
w planowaniu podstawowej 
struktury treści każdego 
z modułów. 

Na tym etapie podejmuje się 
decyzje w sprawie tematów, 
zakresu i zarysu podziału 
na moduły. 

Matryca jest wykorzystywana 
do planowania pojedynczych 
modułów tematycznych albo 
tygodniowych modułów 
wspierających proces uczenia 
się.

Do planowania wielu modułów 
potrzebne będą kolejne 
matryce. 

DOŚWIADCZENIE 

SPOŁECZNE:

interakcja

DOŚWIADCZENIE 

INTERFEJSU:

narzędzia, 
wirtualne środowisko

DOŚWIADCZENIE 

UCZESTNICTWA:

zadania, aktywność

DOŚWIADCZENIE 

TREŚCI:

czytanki, video etc.

 PASYWNE AKTYWNE �
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Matryca procesu uczenia się
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Matryca jest podzielona na cztery sekcje, z których każda  
zawiera treść, interfejs, uczestnictwo i interakcję. 

Matryca procesu uczenia się pomaga odpowiedzieć 
na pytanie o to, jak wspomagać przyswajanie danego tematu 
przez studentów w możliwie najbardziej skuteczny sposób.

Składowe 
procesu 
uczenia 

się to:

Matryca procesu uczenia się
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Zaleca się sporządzenie 
przynajmniej jednego 
elementu dla każdej 
z czterech sekcji. 

To nie katastrofa, jeśli tylko 
sekcja TREŚCI będzie 
wypełniona dla danego modułu. 

Jeśli jednak uczestnictwo 
i interakcje będą pominięte 
w każdym z modułów, dany kurs 
nie będzie odpowiednio 
wspierać utrwalania efektów 
uczenia się czy też motywacji. 

Matryca procesu uczenia się

75



DOŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA:DOŚWIADCZENIE TREŚCI:

BUDOWANIE WIEDZY
Jakie narzędzia wykorzystują osoby uczące się 

do budowania powiązań pomiędzy tematami?

PRZYKŁADY
 quiz

 mapa mentalna

 esej

 ćwiczenie

 ćwiczenie 

klasyfikacji

 inne

ZADANIA
Co ma dostarczyć osoba ucząca się?

AKTYWNOŚĆ
Co robi osoba ucząca się?

Wykorzystaj 

Matrycę zadań i form.

Szkic wykładuWYKŁAD / SEMINARIUM
Jakie jest synchroniczne 

nauczanie?

Makieta video

CZYTANKI
Jaki jest tekst?

VIDEO
Jaki jest materiał video?

MATRYCA PROCESU UCZENIA SIĘ

Ta matryca jest wykorzystywana do planowania poszczególnych modułów bądź tygodni. Wykorzystaj matrycę struktury kursu do ogólnego planowania. 

Główne tematyModuł nr ___ Nazwa modułu

ZESPÓŁ:KURS:
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DOŚWIADCZENIE SPOŁECZNEDOŚWIADCZENIE INTERFEJSU:

KONTEKST REALNEGO ŚWIATA

Jak odnosisz treść do realnego świata?

WSPÓLNOTA / DYSKUSJA

Jakie są kanały nieformalnej pogawędki i wsparcia?

SPOTKANIA

Jakie są spotkania twarzą w twarz?

KOMENTARZ w PIGUŁCE

Jaki jest cel modułu, przedstawiony w 30 sekund?

MIKRO UCZENIE SIĘ / PORCJOWANIE

Jak podzielona jest treść na dogodne części 

(15 min.)?

WIRTUALNE ŚRODOWISKO 

Jak jest platforma? 

Jakie inne narzędzia online są potrzebne?

MATRYCA PROCESU UCZENIA SIĘ

Ta matryca jest wykorzystywana do planowania poszczególnych modułów bądź tygodni. Wykorzystaj matrycę struktury kursu do ogólnego planowania. 

Główne tematyModuł nr ___ Nazwa modułu

ZESPÓŁ:KURS:
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Matryca sekwencji video

Ta matryca ma pomagać w planowaniu pojedynczego 
materiału video. 

Materiały video nie mogą być traktowane jako integralna 
część uczenia się opartego na internecie, dlatego decyzja 
o włączeniu ich powinna być poprzedzona starannym 
planowaniem. Może tu być przydatna matryca sekwencji 
video. 

Jej struktura jest podzielona na sekcje i dzięki temu 
pomaga w zarysowaniu treści video, rodzaju tekstu 
i prezentowanych ujęć, a także ścieżki dźwiękowej. 

Sekcja to pojedyncza sekwencja obrazów pomiędzy 
dwoma cięciami. 

Zaleca się dla optymalnych efektów uczenia się unikania 
statycznych ujęć i stosowanie w zamian różnorodności 
treści obrazu, ujęć i dźwięków.

Matryca jest też przydatna w planowaniu nieco szerszego 
zarysu materiałów video w formie scen, składających się 
z wielu sekcji.
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Tytuł sekcji

Tekst na ekranie / ujęcie

Narracja / głos

Tytuł sekcji

Tekst na ekranie / ujęcie

Narracja / głos

Tytuł sekcji

Tekst na ekranie / ujęcie

Narracja / głos

Tytuł sekcji

Tekst na ekranie / ujęcie

Narracja / głos

Tytuł sekcji

Tekst na ekranie / ujęcie

Narracja / głos

Tytuł sekcji

Tekst na ekranie / ujęcie

Narracja / głos

Tytuł sekcji

Tekst na ekranie / ujęcie

Narracja / głos

Tytuł sekcji

Tekst na ekranie / ujęcie

Narracja / głos

Tytuł sekcji

Tekst na ekranie / ujęcie

Narracja / głos

Tytuł sekcji

Tekst na ekranie / ujęcie

Narracja / głos

(Makieta elementów medialnych)(Makieta elementów medialnych)(Makieta elementów medialnych) (Makieta elementów medialnych)(Makieta elementów medialnych)

(Makieta elementów medialnych)(Makieta elementów medialnych)(Makieta elementów medialnych) (Makieta elementów medialnych)(Makieta elementów medialnych)

MATRYCA SEKWENCJI VIDEO

ZESPÓŁ:KURS:
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Matryca komunikacji i wsparcia

Ta matryca jest pomyślana jako narzędzie do 
planowania komunikacji niezbędnej w kontekście 
organizacji kursu. 

Odpowiada na pytanie, poprzez jakie kanały 
komunikujemy się z osobą uczącą się podczas różnych 
etapów kursu. 

Z komunikacją wiąże się zaskakująca liczba problemów 
i przeszkód dotyczących uczenia się. 

To w szczególności ma miejsce, kiedy osoba ucząca się 
opuszcza kurs, co często jest rezultatem negatywnych 
doświadczeń związanych z komunikacją. 

Komunikowanie się z osobami uczącymi się, 
korzystającymi z konkretnego kursu, stanowi zazwyczaj 
wyłączną odpowiedzialność nauczyciela i dlatego temu 
zagadnieniu poświęcona jest odrębna matryca. 
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Matryca ma podobną kolejność co matryca struktury 
kursu, z dodatkową sekcją na początku, związaną ze 
znalezieniem kursu:

1. Aplikacja i rejestracja.

2. Rozpoczęcie i aktywizacja.

3. Podstawy. 

4. Pogłębianie interakcji.

5. Feedback i ocena.

Matryca komunikacji i wsparcia

Każdy etap zaspokaja zróżnicowane potrzeby osób 
uczących się w zakresie informowania i wsparcia. 

Ta matryca wskazuje niektóre typowe przykłady. 

Planowanie odbywa się w ramach kanałów komunikacji. 
Kanały komunikacji mogą być otwarte dla każdego, 
a kanały wsparcia mogą być przeznaczone dla 
kontaktów pomiędzy nauczycielem a konkretnym 
studentem.

Kiedy zostaną określone kanały komunikacji, zaleca się 
sprawdzenie, kto jest odpowiedzialny za każdy z nich. 
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MATRYCA KOMUNIKACJI I WSPARCIA

FEEDBACK 

i OCENA

Podsumowanie, 

ocena, feedback 

i zakończenie

POGŁĘBIANIE 

INTERAKCJI

Praca w grupie, 

projekty, zadania 

do wykonania

APLIKOWANIE 

i REJESTRACJA

Znalezienie kursu, 

aplikowanie, 

rejestracja

PODSTAWY

Główna treść, 

wykłady, materiały

ROZPOCZĘCIE 

i AKTYWIZACJA

Wstępne ćwiczenia 

i wprowadzenie

KTO ODPO-
WIADA?
Kto jest 
odpowiedzialny 
za ten kanał, 
kto udzieli 
odpowiedzi?

KANAŁY 
KOMUNIKACJI
Jak jest 
dostarczana 
informacja?

Czy jest egzamin? 
Kiedy?
Jaki jest zakres 
materiału 
na egzamin?
Jak uzyskam feedback?
Nie zgadzam się z moja 
oceną.
Chciałam/em uzyskać 
lepsze oceny.
Czy zaliczyłam/em 
kurs?
Jak mogę wykazać się 
przed pracodawcą 
moim osiągnięciem?

KANAŁY 
WSPARCIA
Jak się 
skontaktować, 
kiedy pojawia 
potrzeba?

POTRZEBY 
OSOBY 
UCZĄCEJ SIĘ
Jakich informacji 
i jakiego 
wsparcia 
potrzebuje 
osoba ucząca 
się?

Nie dam rady uczestniczyć 
w wykładzie, czy muszę to 
odrobić?
Gdzie znajdę teksty do 
czytania?
Nie zrozumiałem zadania
do wykonania.
Jaka jest struktura
i plan tego kursu?
Nie mogę otworzyć 
załącznika pdf.
Czy są jakieś warunki 
wstępne?
Moja łączność jest kiepska 
i nie mogę oglądać filmów 
video, czy mogę zamiast 
tego przeczytać materiał?

Kiedy zacznie się ten kurs?
Czy są jakieś wstępne 
ćwiczenia?
Jak je uruchomić?
Jakie narzędzia są 
wykorzystywane?
Nie mogę się zalogować 
na platformie.
Nie mogę uczestniczyć 
w pierwszych tygodniach, 
czy mogę się zapisać mimo 
to?
Wcześniej zrobiłam/em 
połowę kursu, czy mogę 
uczestniczyć częściowo?
Jak się przyznaje oceny?

Jakie kursy są dostępne?
O czym jest ten kurs?
Czego nauczę się na tym 
kursie?
Jaka jest struktura i plan 
tego kursu?
Gdzie jest dostępny ten 
kurs?
Czy są jakieś warunki 
wstępne?
Jak się zarejestruję? Gdzie 
są informacje o rejestracji?
Czy się zarejestrowałem?

Moja łączność jest kiepska, 
czy muszę brać udział 
w grupowej dyskusji?
Gdzie znajdę zadania 
do wykonania?
Jakie narzędzia mam 
wykorzystywać do 
wykonania ćwiczeń / 
zadań?
Nie mogę się nawiązać 
kontaktu 
z moją grupą.
Nie mogę się 
skontaktować 
z firmą, która jest moim 
zadanym przykładem 
(case).

ZESPÓŁ:KURS:
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Lista kontrolna psychologii uczenia się

Lista kontrolna psychologii 
uczenia się jest narzędziem 
autooceny i oceny wzajemnej 
podczas kursu. 

Składają się na nią cztery 
podstawowe procesy uczenia się:

• motywacja, 

• pamięć, 

• uwaga

oraz

• emocje. 

Za pomocą tej listy nauczyciel 
stosuje psychologiczną 
perspektywę w prowadzeniu 
ewaluacji planu kursu albo kursu 
już zrealizowanego i sprawdza, 
czy kurs zawiera elementy, które 
naprawdę wspierają uczenie się.
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Lista kontrolna psychologii uczenia się

Lista opisuje potrzeby i procesy psychologiczne 
i zawiera przykłady metod. 

Nie jest konieczne ścisłe stosowanie się do tych 
przykładów. 

Zasadniczą sprawą jest to, by wybrane metody 
wspierały 

• motywację, 

• przyswajanie, 

• uwagę 

oraz

• bezpieczeństwo psychologiczne. 

Stopień sprostania wymogom jest poddawany ewaluacji 
w pięciostopniowej skali. 

Wynika to z tego, że dany kurs może zawierać elementy 
zbieżne z wymogami psychologii uczenia się, ale 
niekoniecznie obejmuje je wszystkie.
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LISTA KONTROLNA PSYCHOLOGII UCZENIA SIĘ [1]

POTRZEBA 
PSYCHOLOGICZNA

MOŻLIWA METODA PRAWDA            FAŁSZ

M
O

T
Y

W
A

C
J

A

1. Znaczenie i treść Opis kursu łączy treść z szerszym 
kontekstem i z zainteresowaniami osób 
uczących się.

2. Doświadczanie 
kompetencji

Osoba ucząca się przyjmuje na siebie 
zobowiązanie oparte na uczestnictwie. 
Jeśli się nie powiedzie, musi być 
możliwość ponownego spróbowania.

3. Autonomia Osoba ucząca się może wybrać
elementy najlepiej pasujące dla 
niej/niego, np. czas uczenia się, temat 
projektu.

4. Relacyjność 
społeczna

Osoba ucząca się łączy się 
z pozostałymi, np. w formie spotkań, 
czatów, forów, wideokonferencji.

ZESPÓŁ:KURS:

85



POTRZEBA 
PSYCHOLOGICZNA

MOŻLIWA METODA
PRAWDA            

FAŁSZ

P
A

M
IĘ

Ć

5. Treść jest 
powiązana 
z wcześniejszą 
wiedzą

Wcześniejsza wiedza podlega 
aktywowaniu na początku kursu 
poprzez test wstępnych warunków albo 
motywujący list.

6. Zapamiętywanie 
jest aktywnym
konstruowaniem 
wiedzy

Osoba ucząca się musi poszukiwać 
informacji i je zaprezentować,
np. poprzez prace w projekcie, zadanie 
grupowe, prezentację albo ćwiczenia 
matematyczne włączone do kursu.

7. Odpowiedni 
kontekst pomaga 
zapamiętywanie, 
nieodpowiedni –
zapobiega 
zapamiętaniu

Treść jest powiązana z przykładami 
z rzeczywistego świata, np. z biznesu. 
Każdy temat jest przedstawiany
z przynajmniej jednym przykładem.

8. Pierwszy i ostatni 
fragment 
informacji jest 
zazwyczaj 
najlepiej 
zapamiętywany

Przynajmniej jakiś rodzaj 
podsumowania występuje pod koniec:
„co zabierasz ze sobą”? 
Najlepiej, jak podsumowanie jest 
po każdym module.

LISTA KONTROLNA PSYCHOLOGII UCZENIA SIĘ [2]

ZESPÓŁ:KURS:
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POTRZEBA PSYCHOLOGICZNA MOŻLIWA METODA PRAWDA            FAŁSZ

U
W

A
G

A

9. Ludzie mogą się 
skupić na jednej 
rzeczy / jednym 
sposobie 
przekazu przez 
maks. 15-20 minut

Filmy video albo wykłady nie 
przekraczają 15 minut.

10. Ludzie uczą się 
lepiej przez 
szkolenie 
podzielone na 
mniejsze cząstki
niż przez 
przekazywanie 
skomasowanej  
wiedzy

Treść kursu jest podzielona na 
mniejsze kawałki i te kawałki składają 
się na moduły tematyczne. 

E
M

O
C

J
A

11. Ludzie uczą się  
i działają dobrze, 
kiedy 
doświadczają 
psychologiczneg
o bezpieczeństwa

Osoby uczące się mogą uczestniczyć 
i prezentować swoje rezultaty w sposób 
anonimowy. Dyskusje opierają się na 
uczestnictwie i każdy bierze 
w nich udział.

LISTA KONTROLNA PSYCHOLOGII UCZENIA SIĘ [3]

ZESPÓŁ:KURS:
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Lista kontrolna przydatności

Podobnie jak lista kontrolna psychologii uczenia się, 
ta lista kontrolna służy jako narzędzie samodzielnej 
oceny, dzięki któremu osoby uczące się mogą poddać 
ewaluacji dostępność i przydatność kursu. 

Lista kontrolna pomaga w uwzględnieniu ogólnych 
zasad projektowania uczenia się. 

Do ewaluacji dotyczącej stopnia spełniania wymogów 
przydatności służy pięciostopniowa skala. Wynika to 
z tego, że dany kurs może zawierać pewne elementy 
wspierające użyteczność, ale niekoniecznie zapewnia 
pełną dostępność. 

To narzędzie opiera się na narzędziu ewaluacji 
dostosowanym do działań online i wypracowanym 
w kontekście projektu eAMK21.

Czerpie także wytycznych UDL (CAST 2019) oraz 
z „Listy kontrolnej do projektowania kursów dla 
studentów typu „non-degree” (nieubiegających się 
o dyplom potwierdzający poziom wykształcenia), 
wypracowanej jako element projektu FITech22.

22. Varonen, M., Hohenthal, T. (2017). Quality Criteria for Online 

Implementations. eAMK project.

23. Lempiäinen, P. (2018). Checklist for Designing a Course for Non-

Degree Students. Unpublished note. FITech.
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POTRZEBA METODA PRAWDA            FAŁSZ

Grupa
odbiorców 
i proces 
aplikacji

Grupa odbiorców jest jasno określona (studenci 
z dyplomem/bez dyplomu, wszyscy studenci)

Na etapie aplikacji są jasno określone wymogi 
dotyczące wcześniej zdobytej wiedzy oraz wstępnych 
zdolności wykonania określonych zadań.

Proces aplikacyjny jest określony i jasno są 
wymienione wymagane dokumenty.

Kurs zawiera test wcześniej opanowanej wiedzy, 
samooceny, list motywujący lub inne metody 
doprecyzowujące poziom startowy studentów.

Dostępność 
organizacji 
kursu

Oszacowany nakład pracy (z udziałem nauczyciela 
i przeznaczony do samodzielnego studiowania) jest 
określony.

Są jasno określone obowiązkowe zadania i możliwe 
egzaminy.

Jest udostępniona informacja odnośnie rozkładu 
czasu i możliwych obowiązkowych spotkań (czas, 
miejsce, odrabianie nieobecności).

LISTA KONTROLNA PRZYDATNOŚCI [1]
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POTRZEBA METODA PRAWDA            FAŁSZ

Dbanie 
o 
różnorodne 
potrzeby 
grupy

Treść kursu możliwość zastosowania jego składników 
w praktyce zawodowej tworzą spójną całość i są 
przedstawione w jasny sposób.

Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia albo spotkania 
twarzą w twarz przygotowanego w celu wsparcia 
zaangażowania studentów w kurs.

Dodatkowe materiały i łatwo dostępne wsparcie są 
osiągalne dla studentów,  którzy potrzebują pomocy 
w zakresie treści bądź umiejętności uczenia się.

Studenci mają możliwość stosowania wcześniej 
zdobytych umiejętności w miejscu pracy 
do rozwiązywania zleconych w trakcie kursu zadań. 

POTRZEBA METODA PRAWDA            FAŁSZ

Zadania 
angażujące

Kurs obejmuje stałe zadania lub inne formy 
wymagające kontaktu zapewniające zaangażowanie 
studenta w kurs

Zadania są zbieżne z określonymi dla kursu celami 
uczenia się, jak również  wymogami związanymi
z realiami życia zawodowego.

Instrukcje są jasne i obejmują niezbędną informację 
na temat metody wykonania zadania, oceny 
i terminów.

Zadania mogą być wykonane online samodzielnie 
albo w grupach.

Zadania mogą być wykonane z zastosowaniem 
różnych form / technologii, w tym tekstu, obrazu, 
video lub dźwięku.

ŹRÓDŁA: Lempiäinen, P. (2018). Checklist for Designing a Course for Non-Degree Students.
eAMK project (2019): Evaluation Tool for Online Implementations. https://www.eamk.fi/en/courses-
offering/evaluation/
CAST (2019): Universal Design for Learning Guidelines. http:// udlguidelines.cast.org/
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Jakość technicznej implementacji podlega ewaluacji przy zastosowaniu 
pięciostopniowej skali, może bowiem być wysoka przy jednych aspektach 
i niewystarczająca przy innych. 

To narzędzie opiera się na narzędziu ewaluacji dostosowanym 
do działań online i wypracowanym w kontekście projektu eAMK23. 
Czerpie ono także z wytycznych UDL24.

24. Varonen, M., Hohenthal, T. (2017). Quality Criteria for Online Implementations. 
eAMK project 2019.

25. CAST (2018). Universal Design for Learning Guidelines version 2.2. Retrieved from
http://udlguidelines.cast.org

TEMAT METODA PRAWDA            FAŁSZ

Platforma 
uczenia się 
(LMS)

Co do zasady, kurs wykorzystuje tę samą platformę 
co inne kursy, jeśli nie ma istotnego powodu, 
by wykorzystywać inną.

Zasada jednego kroku: można dotrzeć przez stronę 
kursu / platformę uczenia się do wszystkich 
materiałów, ćwiczeń i do każdej przestrzeni roboczej.

Platforma uczenia się jest wykorzystywana do 
gromadzenia metadanych dla celów analitycznych. 
Te dane są dostępne dla nauczyciela, np. dla celów 
instruktażowych oraz dla osób uczących się, np. dla 
celów monitorowania ich postępu w uczeniu się.

Platforma i inne narzędzia są też łatwe do
wykorzystania na urządzeniach mobilnych.

ŹRÓDŁA: adaptacja z eAMK Evaluation Tool for Online Implementations (Varonen, M., Hohenthal, T., 2017). 
https://www.eamk.fi/en/courses-offering/evaluation/
CAST (2019): Universal Design for Learning Guidelines. http:// udlguidelines.cast.org/
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TEMAT METODA PRAWDA            FAŁSZ

Inne 
narzędzia

Jeśli są wykorzystywane inne narzędzia, 
powody ich stosowania są wyjawiane 
studentom. 
Wszystkie wykorzystywane aplikacje są
zapewniają bezpieczeństwo informacji i są 
dostępne bezpłatnie.

Instrukcje użytkownika do wykorzystywania 
platformy online i innych narzędzi, do ładowania 
aplikacji, tworzenia kont użytkownika – mogą 
być odnalezione na platformie.

Wymogi dotyczące urządzeń i niezbędnych 
aplikacji są dołączone do opisu kursu 
dostępnego na etapie rejestracji.

LISTA KONTROLNA IMPLEMENTACJI TECHNICZNEJ [2]

ŹRÓDŁA: adaptacja z eAMK Evaluation Tool for Online Implementations (Varonen, M., Hohenthal, T., 2017). 
https://www.eamk.fi/en/courses-offering/evaluation/
CAST (2019): Universal Design for Learning Guidelines. http:// udlguidelines.cast.org/
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TEMAT METODA PRAWDA            FAŁSZ

Użytkowanie 
i aspekty 
wizualne

Czcionka jest łatwo czytelna. Tekst jest 
wystarczająco duży albo daje się powiększyć.

Tekst jest czytelny przy wykorzystaniu czytnika 
ekranu.
W nagłówkach są zastosowane elementy 
nagłówków, zasadnicza treść wykorzystuje 
elementy zasadniczej treści, a obrazom 
towarzyszy tekst objaśniający.

Pliki video lub audio mają podtytuły lub są 
transkrybowane albo ich zawartość jest dostępna 
w formie tekstowej.

Materiał, który nie jest dostępny, jest jako taki 
oznaczony.

TEMAT METODA PRAWDA            FAŁSZ

Organizacja 
treści

Treść platformy ma logiczną strukturę: 
chronologiczną, tematyczną lub opartą na innych 
kryteriach.

Treść dostępna w postaci folderów, plików i stron 
jest możliwa do zidentyfikowania i nazwana 
w sposób logiczny.

Kurs jest spójny wizualnie i studenci nie mają 
kłopotu z identyfikowaniem elementów, które on 
obejmuje.

LISTA KONTROLNA IMPLEMENTACJI TECHNICZNEJ [3]

ŹRÓDŁA: adaptacja z eAMK Evaluation Tool for Online Implementations (Varonen, M., Hohenthal, T., 2017). 
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CAST (2019): Universal Design for Learning Guidelines. http:// udlguidelines.cast.org/
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