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O projekcie
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
W tym module e-edukatorzy:

Poznają podstawowe zasady 
utrzymywania kreatywności w sieci i 
zyskają wgląd w to, jak rozwijać i 
pielęgnować własne kreatywne 
nauczanie poprzez wykorzystanie 
różnych form sztuki

Zaprezentowane zostaną praktyczne 
przykłady wspólnych działań 
artystycznych, muzycznych, tanecznych 
i teatralnych, które posłużą jako 
inspiracja dla e-edukatorów, 
wykładowców i specjalistów od 
szkoleń, którzy z łatwością będą mogli 
je zaadaptować do swoich praktyk i 
dziedzin nauczania.

Otrzymają pomocne wskazówki, jak 
utrzymać zaangażowanie uczniów w 
sieci poprzez kreatywne działania 
wirtualne



Wyniki modułu
Po zapoznaniu się z modułem edukatorzy dorosłych:

Poznają, jakie są podstawowe zasady kreatywności online i jak ją podtrzymywać w środowiskach 
nauczania online i mieszanego

Dowiedzą się, jak stosować działania artystyczne online do budowania i utrzymywania efektywnej 
dynamiki grupy.

Będą w stanie rozwijać i pielęgnować własne umiejętności artystyczne i kreatywne nauczanie 
poprzez wykorzystanie technik plastycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych.

Zbudują swoje kompetencje w zakresie utrzymywania zaangażowania uczniów online poprzez 
kreatywne doświadczenia wirtualne.

Zapoznają się z praktycznymi przykładami wspólnych działań artystycznych, muzycznych, 
tanecznych i teatralnych, które mogą być łatwo zaadaptowane i przeniesione do ich 
własnych sesji nauczania online i lekcji.



Sekcja 1: 
Kreatywność w 
sieci - definicja 
i podstawowe 
zasady



Czym jest 
kreatywność? 

● Jest to "użycie wyobraźni lub oryginalnych pomysłów w 
celu stworzenia czegoś nowego lub innego".

● Zazwyczaj kojarzy się z artystami, malarzami, pisarzami, 
poetami, aktorami, muzykami i innymi osobami, które na co 
dzień tworzą dzieła sztuki.

● Jest ona jednak ważna w każdym aspekcie naszego życia i 
każdy jest w jakiś sposób kreatywny w swojej pracy, 
zwłaszcza pedagodzy, którzy muszą nieustannie inspirować, 
angażować i motywować swoich uczniów.



Proces twórczy:

● Jest cykliczny i nieliniowy.

● Wiąże się z eksperymentowaniem i samodzielnym 
podejmowaniem wyzwań.

● Wymaga bezpiecznego i wspierającego środowiska 
uczenia się, w którym uczniowie mogą uwolnić swoją 
wyobraźnię, stawiać sobie wyzwania, zmagać się z 
problemami i ponownie wyobrazić sobie zadanie.



Jak pielęgnować środowisko 
twórczego uczenia się? 

● Poprzez zastosowanie wizualnych zagadek online lub 
wspólnych tablic online, na których nauczyciele i 
uczniowie mogą wykonywać proste rysunki liniowe.

● Poprzez włączenie rysunków koncepcyjnych, za 
pomocą których uczniowie mogą dyskutować i 
przeglądać badany materiał lub mogą 
rysować/szkicować/projektować wirtualne metafory 
wizualne, aby uchwycić istotę prezentowanych 
informacji lub zbadać alternatywne pomysły na dany 
temat.



Ćwiczenie praktyczne: Jak wykorzystać 
proces twórczy w wirtualnych klasach?

Etap planowania: E-edukatorzy proszą swoich uczniów o udokumentowanie, w jaki sposób 
przygotowują się do działania artystycznego, na przykład poprzez robienie zdjęć lub nagrań albo 
poprzez wykonanie wstępnych szkiców swoich pomysłów i podzielenie się nimi na wspólnej 
wirtualnej tablicy. 

Etap tworzenia: E-edukatorzy proszą swoich uczniów o prowadzenie dziennika nauki z przebiegu 
procesu oraz o robienie zdjęć lub nagrań z postępów. Na koniec etapu poproś ich o podzielenie się 
swoimi projektami na wspólnej wirtualnej tablicy lub przeprowadzenie wspólnej sesji online, podczas 
której będą mogli zaprezentować wyniki działań twórczych.

Etap refleksji i doskonalenia: E-edukatorzy proszą uczniów o przejrzenie swoich 
dzienników i postępów oraz o przemyślenie całego procesu



Sekcja 2: 
Utrzymywanie 
zaangażowania 
studentów online 
poprzez kreatywne 
działania wirtualne - 
kilka pomocnych 
wskazówek i 
przykładów



Kreatywne wsparcie 
online

Są to szybkie, jednorazowe ćwiczenia oparte 
na działaniach artystycznych, które angażują 
uczniów w zabawne doświadczenia jako 
część treści sesji lub w przerwach między 
lekcjami. 

Są one również oparte na zasadach 
eksperymentowania, eksploracji i 
samodzielnego stawiania wyzwań oraz 
pozwalają na kreatywne wykorzystanie 
niekonwencjonalnych mediów artystycznych.



O czym powinni pamiętać e-edukatorzy, 
organizując kreatywne pobudzenie do 
angażowania swoich uczniów online?

Wynikiem ćwiczenia rysunkowego może być jakiś amatorski szkic na luźnej kartce papieru 
lub tylko kilka linii na wspólnej tablicy online. 

Odnalezienie odpowiednich materiałów w domu lub dostosowanie się do wspólnego 
narzędzia pracy online może zająć więcej czasu niż w przypadku nauki twarzą w twarz.

Należy dać uczniom swobodę wyboru materiałów, z których będą korzystać i podejścia do 
zadania twórczego w sposób, jaki preferują. 

Należy dać uczniom wystarczająco dużo czasu na przestawienie się z poważnych zajęć na 
kreatywne ćwiczenia. 

I wreszcie, co nie mniej ważne - niech to wszystko będzie zabawą! 



Proste przykłady kreatywnych 
pobudzeń online

Tworzenie wspólnych komiksów internetowych.

Opowiadanie historii za pomocą storyboardów online.

Napisanie lub wykonanie wiersza lub zaśpiewanie piosenki.

Tworzenie wspólnej cyfrowej płyty dźwiękowej



Sekcja 3: Rozwijanie i 
pielęgnowanie 
kreatywności i 
umiejętności 
artystycznych 
edukatorów online - 
kilka pomysłów i 
spostrzeżeń



Jak edukatorzy mogą rozwijać własną 
kreatywność w sieci?

❑ Znajdź to, co rzeczywiście cię inspiruje. 

❑  Nie bój się wychodzić poza swoją strefę komfortu

❑  Zmień swoją codzienną rutynę podczas planowania i prowadzenia lekcji online i sesji 
szkoleniowych

❑  Bądź otwarty i szukaj inspiracji wszędzie

I na koniec - niech to wszystko będzie zabawą! 



Rodzaje umiejętności artystycznych
według definicji Eksperta Kariery Online Zippia 

● Umiejętności rysunkowe

● Umiejętności malarskie

● Umiejętności rzeźbiarskie

● Umiejętności drukarskie

● Umiejętności kompozycji muzycznej

● Umiejętności taneczne

● Umiejętności aktorskie

● Umiejętności pisarskie

● Umiejętności filmowe



Jak e-edukatorzy mogliby pielęgnować 
własną kreatywność i zdolności 
artystyczne?

Zachowaj ciekawość i spraw, by planowanie lekcji online było twórczym doświadczeniem.

Eksperymentuj z nowymi metodami nauczania i narzędziami zwiększającymi kreatywność, w tym 
z aplikacjami mobilnymi i rozwiązaniami oprogramowania do współpracy.

Wyraź swoją kreatywną stronę.

Rozwijaj swoje umiejętności artystyczne, ale też wykorzystuj ograniczenia, które posiadasz.



Wgląd w kreatywność online - Rysowanie 
jako proces myślenia

W przypadku wykorzystania rysunków, bazgrołów i 
prostych kształtów (kwadratów, kół, trójkątów, linii, 
ukośników, łuków i kropek) w procesie myślenia i 
edukacji nie chodzi o sztukę, ale o myślenie i 
pokazanie swoich pomysłów innym!

I jest to podejście, które każdy edukator może z 
łatwością realizować w swojej wirtualnej lub 
hybrydowej klasie.



Sekcja 4: 
Praktyczne 
przykłady 
wspólnych działań 
artystycznych 
online 



… pielęgnuje twórczy przepływ uczestników i uczy ich 
doceniać wzajemne podobieństwa i różnice w 
wspierającej atmosferze pracy zespołowej.. 

…. skupia się na współpracy, a nie na rywalizacji i 
równoważy indywidualne talenty każdego uczestnika ze 
wspólnym celem całej grupy.

Sztuka 
kolaboracyjna…



Kilka pomysłów na wspólne działania artystyczne 
online

● Pomysły na 
alternatywne 
malowanie i 
rzemiosło 3D

● Sixty-Second 
Sketch

● Rysowanie przy 
muzyce

● Jig zone 

● Street Art

● Music memory

● BBC Instrument 
Matchup

● Inside The 
Orchestra

● Taniec emoji 

● Balansowani
e tańcem 
książki 

● Freeze Dance

● Karnawałowe 
spacery 

● Virtual Theatre



Dziękujemy!

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


