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About the project

Projekt T4T - Narzędzia Nauczania w Edukacji 
Cyfrowej koncentruje się na wspieraniu 
edukatorów dorosłych oraz formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych dostawców 
szkoleń, aby skutecznie przejść na edukację 
cyfrową i zapewnić taki sam poziom interakcji 
uczących się i "ludzkiego" doświadczenia, jak 
w środowisku fizycznym. Ogólnym celem 
projektu jest wzmocnienie zdolności 
edukatorów dorosłych i profesjonalistów 
szkoleniowych do budowania i utrzymywania 
skutecznej dynamiki grupy w warunkach 
edukacji cyfrowej, aby lepiej zaangażować 
swoich uczniów online.



Cele modułu
❖ dostarczenie edukatorom wiedzy, 

zrozumienia, koncepcji i modeli 
środowiska uczenia się, ich istoty, 
typologii i zastosowania;

❖ aby umożliwić edukatorom jasne 
rozróżnienie i analizę zalet i wad, plusów 
i minusów modeli nauczania mieszanego, 
hybrydowego i stacjonarnego;

❖ wyposażenie edukatorów w strategie 
nauczania wobec zróżnicowanych 
kontekstów edukacyjnych z 
uwzględnieniem informacji opartych na 
dowodach dotyczących środowisk uczenia 
się i ich specyfiki;

❖ wspieranie edukatorów w tworzeniu 
środowiska uczenia się, które jest 
dostosowane do potrzeb, bezpieczne i 
najbardziej efektywne w danym 
kontekście edukacyjnym/nauczania.



Efekty modułu (1)

Po zapoznaniu się z tym modułem oczekuje się, że edukatorzy:

� będą posiadać wiedzę, zrozumienie, koncepcje i modele środowiska uczenia się, rozróżniać ich 
istotę, typologie i zastosowanie;

� będą wyposażeni w strategie nauczania w różnych kontekstach edukacyjnych, biorąc pod uwagę 
informacje oparte na dowodach dotyczących środowisk uczenia się i ich specyfiki

będą w stanie jasno rozróżnić i przeanalizować zalety i wady, plusy i minusy modeli nauczania 
mieszanego, hybrydowego i stacjonarnego;

będą w stanie stworzyć środowisko uczenia się, które jest dostosowane do potrzeb, bezpieczne i 
najbardziej efektywne w danym kontekście edukacyjnym/nauczania



Efekty modułu (2)

Po zapoznaniu się z tym modułem oczekuje się, że edukatorzy:

� będą mogli stworzyć sieć profesjonalistów edukacyjnych i dostawców szkoleń w dziedzinie edukacji 
formalnej, nieformalnej i pozaformalnej, którzy wiedzą, jak zapewnić ten sam poziom interakcji i 
zaangażowania uczniów w środowisku nauczania online, jak i w środowisku fizycznym. 

Moduł pozwoli na promowanie międzysektorowej i transnarodowej współpracy pomiędzy krajami 
partnerskimi oraz aktywną wymianę doświadczeń i wniosków pomiędzy dostawcami usług 
edukacyjnych z obszaru formalnego, pozaformalnego i nieformalnego. 

� staną się kompetentni w zakresie specyfiki budowania i podtrzymywania efektywnej 
dynamiki grupy online oraz zapewnienia wysokiego poziomu doświadczenia uczniów w 
klasach cyfrowych poprzez opracowanie wytycznych i biblioteki zasobów na ten temat..



Temat 1: Istota 
środowiska uczenia się 
i silnego środowiska 
uczenia się



Czym jest środowisko 
uczenia się?

● “środowisko uczenia się składa się z fizycznego i cyfrowego 
otoczenia, w którym uczący się wykonują swoje działania, w 
tym wszystkich narzędzi, dokumentów i innych artefaktów, 
które można znaleźć w tym otoczeniu. Oprócz otoczenia 
fizycznego i cyfrowego obejmuje ono również 
społeczno-kulturowe otoczenie takich działań.” (Goodyear, 
2001) 

Powyższe zdjecie pochodzi od nieznanego autora 
– licencja CC BY-NC

https://www.campusvirtualsp.org/en/course/tutoring-online-learning-environment-2019
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Funkcje środowiska uczenia się

POZWALAJĄ NAM ZROZUMIEĆ 
WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE 

WSZYSTKICH ŚRODKÓW, 
MATERIAŁÓW I FORM DORADZTWA 
MAJĄCYCH NA CELU UŁATWIENIE 

LUDZIOM UCZENIA SIĘ;

MOGĄ ODNOSIĆ SIĘ 
DO POZIOMU 

MIKRO: KONKRETNEJ 
SYTUACJI TU I TERAZ. 

MOGĄ RÓWNIEŻ 
ODNOSIĆ SIĘ DO 
POZIOMU MEZO: 

WIĘKSZYCH CZĘŚCI I 
ŁĄCZENIA 

KONKRETNYCH 
SYTUACJI.



Silne środowisko uczenia się



Temat 2: Rodzaje 
środowisk uczenia się



Rodzaje

Tradycyjne i wirtualne

Twarzą w twarz, online, hybrydowe

skoncentrowane na studencie lub uczniu; skoncentrowane na 
wiedzy; skoncentrowane na ocenie; oraz skoncentrowane na 
społeczności.



Uczenie się twarzą w twarz/fizyczne 
- próba zdefiniowania

Uczenie się twarzą w twarz to tradycyjne uczenie się, 
które odbywa się osobiście. Oznacza to, że zadania, 

dyskusje i zajęcia odbywają się w klasie pod kierunkiem 
instruktora.

Zdjęcie Nieznanego Autora na licencji CC BY-NC-ND

https://iris.peabody.vanderbilt.edu/module/dbi1/cresource/q2/p05/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Specyfika środowiska online

NAUKA MOŻE ODBYWAĆ SIĘ 
ASYNCHRONICZNIE. OZNACZA TO, ŻE STUDENCI 
MOGĄ ZALOGOWAĆ SIĘ DO KLASY ONLINE W 

DOWOLNYM MOMENCIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, 
CZY INNI STUDENCI LUB NAUCZYCIEL SĄ 

ZALOGOWANI.

UCZNIOWIE PRACUJĄ W SWOIM WŁASNYM 
TEMPIE W OPARCIU O USTALONE PRZEZ 

NAUCZYCIELA TERMINY. POZWALA TO NA 
NIEZALEŻNOŚĆ UCZNIÓW I WZMACNIA ICH 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PONIEWAŻ TO NA NICH 
SPOCZYWA OBOWIĄZEK WYKONANIA PRACY.

UCZNIOWIE MOGĄ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAUCZYCIELEM 
(ZAZWYCZAJ POPRZEZ E-MAIL LUB TELEFON), JEŚLI 

POTRZEBUJĄ POMOCY. NAUCZYCIELE SĄ DOSTĘPNI, ABY 
ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIA I ODPOWIEDZIEĆ NA 

WĄTPLIWOŚCI UCZNIÓW. JEDNAKŻE, MOŻE WYSTĄPIĆ 
OPÓŹNIENIE W CZASIE ODPOWIEDZI, W ZALEŻNOŚCI OD 

TEGO, KIEDY NAUCZYCIEL JEST ZALOGOWANY NA PLATFORMIE.



Specyfika środowiska hybrydowego

Struktura  

Elastyczna współpraca instruktażowa 

Samodzielna nauka  

Dwukierunkowe informacje zwrotne

Samodzielny



Temat 3: Środowiska 
uczenia się online 
- szczegółowa analiza



Rodzaje środowisk nauczania online

E-Learning, nauka online i 
wirtualne środowisko nauki

Formalne i nieformalne 
środowisko uczenia się

Osobiste i społeczne 
środowisko uczenia się



Temat 4 Fizyczne 
środowisko uczenia się 
i uczenie się w trybie 
mieszanym



Fizyczne środowisko uczenia się
Pojęcie fizycznego środowiska uczenia się w odniesieniu do struktur fizycznych odnosi się 

do przestrzeni, wyposażenia i narzędzi w obrębie szkoły. Lehtinen (1997, s. 21) sugeruje, że 
pojęcie to ewoluowało w jeszcze bardziej złożoną strukturę, która obejmuje sprzęt 

dydaktyczny, źródła informacji i wydarzenia poza szkołą, gdzie uczniowie mogą brać udział 
w procesie uczenia się zarówno bezpośrednio, jak i wirtualnie.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

https://technofaq.org/posts/2019/02/9-content-mistakes-that-can-hurt-your-seo-rank/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Uczenie się w trybie mieszanym 
Podejście do uczenia się, które łączy doświadczenia uczenia 
się twarzą w twarz i online. W idealnej sytuacji każde z nich 
(zarówno online, jak i offline) będzie uzupełniać drugie, 
wykorzystując jego szczególne atuty.

Łączy formy kształcenia face-to-face z formami opartymi 
na technologii informatycznej.

Jest bardziej zgodne z potrzebami ucznia i umożliwia 
aktywizację oraz uczenie się niezależne od czasu i miejsca. 

Ma jednak konsekwencje dla instytucji; wymaga wizji, 
przeprojektowania kształcenia i dobrego wsparcia ze 
strony instruktorów.



Nauka hybrydowa

● Kształcenie hybrydowe to metoda nauczania, w której 
nauczyciele uczą jednocześnie studentów stacjonarnych i 
zdalnych. W modelach nauczania hybrydowego, asynchroniczne 
metody nauczania mogą być stosowane jako uzupełnienie 
synchronicznego nauczania twarzą w twarz.

This Photo by 
Unknown Author is 
licensed under CC 
BY-SA

https://thebluediamondgallery.com/tablet-dictionary/c/content.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


ĆWICZENIA PRAKTYCZNE (1)

Mamy następującą sytuację: przydzielono Ci rolę trenera grupy składającej się z 20 
uczestników/uczestniczek szkolenia. Połowa grupy będzie mogła uczestniczyć w szkoleniu 
osobiście, połowa tylko zdalnie. Czas trwania kursu szkoleniowego wynosi 24 godziny 
szkoleniowe. Teraz musisz podjąć następujące decyzje:

� Jakiego kanału (kanałów) komunikacji użyjesz?

� Jak zamierzasz umożliwić interakcję zarówno z uczestnikami szkolenia osobiście, jak i z tymi 

online?

� W jaki sposób będziesz w stanie stworzyć przepływ wiedzy? Dlaczego?

� Jakie zalety/wady blended i hybrid learning trzeba będzie wziąć pod uwagę? Dlaczego?



ĆWICZENIA PRAKTYCZNE (2)

� Jeśli użyłbyś flipped classroom jako strategii, jak zamierzasz to zrobić? Dlaczego?

� W jaki sposób zamierzasz zaprojektować fizyczne środowisko uczenia się?

� Jakie role przyjmiesz jako nauczyciel w zróżnicowanych kontekstach (z uczestnikami 

szkolenia osobiście i z tymi zdalnie)? Dlaczego?

� Jak zamierzasz stworzyć potężne środowisko uczenia się? Dlaczego uważasz, że może 

to być skuteczna strategia?

� Czy środowisko uczenia się, które tworzysz będzie skoncentrowane na uczniu, na 

wiedzy, na ocenie czy na społeczności? Dlaczego?



Dziękujemy!

t4terasmus@gmail.comhttps://digitaltools4teaching.eu/


