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Cele modułu:

● gromadzić i utrzymywać zaangażowanie uczących się

● zajmować się planowaniem, prowadzeniem i ocenianiem zajęć, aby 
utrzymać czujność i zaangażowanie uczestników

● prowadzić pracę w małych grupach online. 

W tym module e-edukatorzy dowiedzą się jak:

Celem tego modułu jest zbudowanie świadomości znaczenia 
budowania angażujących i integrujących grup w nauczaniu online.



Oczekiwane efekty uczenia się 
(umiejętności i kompetencje):

Po przejściu przez ten moduł oczekuje się, że edukatorzy dorosłych podniosą 
swoje umiejętności i kompetencje w następujących kierunkach: 

● gromadzenie i podtrzymywanie zaangażowania uczniów w sieci
● wybór właściwej strategii zaangażowania w naukę online
● planowanie, prowadzenie i ocenianie zajęć o wysokim stopniu 

zaangażowania
● wykorzystanie pracy w małych grupach jako techniki budowania 

zaangażowania



Wprowadzenie
Zaangażowanie ucznia to motywacja, uwaga i 
zainteresowanie, jakie uczniowie mają w klasie. 
Łatwo jest zauważyć, kiedy jest ono obecne, a 
jeszcze łatwiej, kiedy go nie ma. Niezależnie od 
tego, czy zajęcia odbywają się osobiście, czy 
online, zaangażowani uczniowie pracują lepiej, 
pomagają stworzyć uważne środowisko uczenia 
się i są bardziej skłonni do zachowania 
kluczowych informacji. Jednak w domu lub w 
miejscu pracy - gdzie wielu z Twoich uczniów 
dołączy do Ciebie - istnieje wiele czynników 
rozpraszających, których nie byłoby w fizycznej 
klasie. Ponadto, kiedy ludzie pracują na swoich 
urządzeniach, istnieje ogromna pokusa, aby 
skierować swoją uwagę gdzie indziej.



Strategie zaangażowania w naukę 
online



Zachowaj prostotę i jasność
• Bądź w kontakcie ze studentami przez 

cały czas trwania kursu

• Ustal godziny pracy i udostępnij je 
wcześniej

• Upewnij się, że Twoi studenci rozumieją 
cele, zadania i oczekiwane rezultaty

• Zachowaj ostrożność w używaniu języka i 
terminologii

• Zadawaj pytania sprawdzające pojęcie i 
regularnie przekazywać informacje 
zwrotne.  



Bądź ciekawy i zabawny

• Zaangażuj uczniów za pomocą 

interesujących materiałów edukacyjnych i 

dydaktycznych  

• Używaj różnych mediów

• Wspieraj zdolność uczniów do 

odkrywania, edytowania i tworzenia



Zachowaj osobisty charakter

• Stwórz środowisko sprzyjające 

integracji 

• Dostrzegaj różne doświadczenia 

życiowe swoich uczniów

• Zapewnienie spotkań 1 na 1

Source: freepik.com



Bądź towarzyski

• Wspieraj społeczność i dynamikę 

grupy

• Regularne sprawdzanie i ocena 

• Zachęcanie do udziału w krytycznej i 

refleksyjnej dyskusji

• Czytanie saliSource: freepik.com



Glossary
Słowniczek

INFORMACJA ZWROTNA (FEEDBACK) informacja lub 
wypowiedź na temat działania, wydarzenia lub procesu, która 
może powiedzieć, czy jest ono udane; przekazywanie 
informacji oceniających lub korygujących; źródło ulepszeń 

OCENA szeroki wachlarz metod lub narzędzi, które 
nauczyciele wykorzystują do oceny, pomiaru i 
dokumentowania gotowości akademickiej, postępów w 
nauce, nabywania umiejętności lub potrzeb edukacyjnych 
uczniów

LIDER GRUPY osoba, która sprawuje nad nią kontrolę lub kieruje 
nią.



Słowniczek
DYNAMIKA GRUPY to zespół interakcji, postaw i zachowań 
pomiędzy grupą osób współpracujących ze sobą. Termin ten 
został po raz pierwszy użyty przez amerykańskiego 
psychologa społecznego Kurta Lewina. Lewin uważał, że 
grupy mogą zmieniać indywidualne zachowania członków 
grupy.

UCZENIE SIĘ W MAŁYCH GRUPACH to metoda, która może 
stanowić uzupełnienie dyskusji nad przypadkami, wykładów i 
innych form zajęć. Studenci pracują razem w grupach 
składających się zazwyczaj z 3-6 osób, pomagając sobie 
nawzajem w krytycznym myśleniu, opanowaniu koncepcji 
kursu i zastosowaniu ich w rzeczywistych sytuacjach. Studenci 
są zmotywowani do osiągnięcia wspólnego celu i pracują 
razem, aby wspierać się nawzajem w nauce.



Wskazówki do dalszej lektury 

Cundell, A., & Sheepy, E. (2018). Student perceptions of the most effective and engaging 
online learning activities in a blended graduate seminar. Online Learning, 22(3), 87-102. 

Darby, F., & Lang, J. M. (2019). Small teaching online: Applying learning science in online 
classes. John Wiley & Sons.

Dixson, M. D. (2010). Creating effective student engagement in online courses: What do 
students find engaging?. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 1-13.

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A. (2014). Cooperative learning: Improving 
university instruction by basing practice on validated theory. Journal on Excellence in 
University Teaching, 25(4), 1-26.

Knutson, J. (2020,March 3). 5 Online Discussion Tools to Fuel Student Engagement. 
Common Sense. 
https://www.commonsense.org/education/articles/5-online-discussion-tools-to-fuel-stu
dent-engagement 

Sriharan, A. (2020). Teaching online: Tips for engaging students in virtual classrooms. 
Medical Science Educator, 30(4), 1673-1675

Taft College. Distance Education Tips about contacting students before the first day of 
class. Taft College website.  
https://www.taftcollege.edu/distance-education/wp-content/uploads/sites/45/2018/07/e
xample-welcome-to-class-email.pdf 

https://www.taftcollege.edu/distance-education/wp-content/uploads/sites/45/2018/07/example-welcome-to-class-email.pdf
https://www.taftcollege.edu/distance-education/wp-content/uploads/sites/45/2018/07/example-welcome-to-class-email.pdf


Filmy

Association of College and University Educators.(2020, April 14).Webinar Planning and 
Facilitating Quality Online Discussions. YouTube. https://youtu.be/7me751l54wM    

University of New South Wales. Engaging and motivating students. YouTube. 
https://ltto.unsw.edu.au/engaging-and-motivating-students/  

University of Technology Sydney. Why Group Work. YouTube. 
https://youtu.be/WrVtGkm0r7Q    

UTS Learner Experience Lab. Experiences of doing groupwork in the remote learning 
environment. YouTube. https://youtu.be/jj8VuoAIXhc  

https://youtu.be/7me751l54wM
https://ltto.unsw.edu.au/engaging-and-motivating-students/
https://youtu.be/WrVtGkm0r7Q
https://youtu.be/jj8VuoAIXhc


Dziękujemy!

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


