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O projekcie T4T 
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 i koncepcji związanych 
z tematem;

✔ pomoc edukatorom w zrozumieniu 
ich roli i zachowania w środowiskach 
nauczania online i blended;

✔ przekazanie edukatorom 
przydatnych narzędzi i porad, które 
pomogą im lepiej zrozumieć temat i 
zaadaptować dane narzędzia w ich 
własnych kursach, szkoleniach, itp;



Oczekiwane efekty uczenia się 
(umiejętności i kompetencje)

Pod koniec modułu edukatorzy 
będą znali i rozumieli główne 
pojęcia związane z tematem 
modułu.

Pod koniec modułu edukatorzy 
będą znali swoją rolę i zachowanie 
w środowiskach nauczania online i 
mieszanym;

Pod koniec modułu edukatorzy 
zostaną zapoznani z przydatnymi 
wskazówkami, które pomogą im w 
prowadzeniu zajęć w środowisku 
nauczania online

Na koniec modułu edukatorzy 
zostaną wyposażeni w narzędzia 
online i działania, które pomogą 
zapewnić uczniom udane 
doświadczenie online



Rola i zachowanie edukatora w 
środowisku nauczania online

ODPOWIEDNIMI PRZEWODNIKAMI

DOBRYMI LIDERAMI

W środowisku nauczania online edukatorzy powinni być:

BYĆ INDYWIDUALNYMI I GRUPOWYMI LUSTRATORAMI

WSPÓŁUCZESTNIKAMI



Rola i zachowanie edukatora w 
środowisku nauczania mieszanego 

TNTP ponowne wyobrażenie nauczania ilustruje rolę edukatorów w 
następujący sposób



Rola edukatorów w środowisku 
nauczania mieszanego 

W środowisku nauczania mieszanego edukatorzy powinni być 

KOMUNIKATORAMI

MOTYWATORAMI 

FACYLITATORAMI  

DELEGATORAMI



Co mogą zrobić edukatorzy, aby zapewnić uczniom 
udane doświadczenia online?

Ważne jest, aby uzyskać informacje zwrotne od 
uczniów. Dlatego edukatorzy mogą używać 
animowanych odpowiedzi, aby zapewnić bardziej 
interaktywne doświadczenie online. W tym celu 
można wykorzystać Voki i Powtoon. 

Ponadto kluczowe jest zapewnienie uczenia się 
opartego na współpracy. "Istnieje kilka strategii, 
które można wykorzystać, aby zapewnić pracę 
opartą na współpracy, co obejmuje takie strategie, 
jak think/pair/share, jigsaw i elastyczne grupowanie" 
(Peterson-Ahmad i Keeley, 2021). Edublogi, Weebly 
dla edukacji, pokoje przerw Zoom lub wspólny 
dokument Google to przykłady narzędzi, które 
mogą wspierać te strategie.



Co mogą zrobić edukatorzy, aby zapewnić uczniom 
udane doświadczenia online?

Kolejna przydatna wskazówka dla edukatorów, aby 
zapewnić udane doświadczenie, to bycie prostym. 
Ważne jest, aby zapewnić różne instrukcje tak 
prosto, jak to możliwe, aby każdy uczeń był w stanie 
je zrozumieć. Ponadto, edukatorzy mogą stworzyć 
plik, w którym uczeń znajdzie wymagane instrukcje 
podczas całego szkolenia, kursu, lekcji itp. 

Wreszcie, ważne jest, aby sama prezentacja była 
interaktywna. Aby utrzymać uwagę czytelnika i 
uczynić prezentację interaktywną, edukatorzy mogą 
wykorzystać takie narzędzia jak PearDeck add-on for 
Google Slides czy NearPod. 



Ćwiczenia praktyczne
To ja!
Podczas tego ćwiczenia uczniowie muszą wyłączyć kamerę i 
mikrofon. Następnie jedna osoba włącza kamerę i mikrofon i 
mówi jedno stwierdzenie o sobie: "Mam brata!". Osoba, która 
również ma brata, włącza swoją kamerę i mikrofon i mówi: "To 
ja!". Następnie wszyscy uczący się wyłączają swoje kamery i 
mikrofony, a kolejna osoba mówi stwierdzenie o sobie. To 
ćwiczenie jest świetne na rozgrzewkę i poznanie się. 

Uwaga: 

• Aby uniknąć chaosu, kiedy dana osoba chce powiedzieć 
wypowiedź o sobie, "podnosi rękę" lub edukator wywołuje 
każdą osobę zgodnie z listą uczestników. 

• To ćwiczenie najlepiej sprawdza się przy użyciu "widoku galerii" 
lub czegoś podobnego, dzięki czemu widać wszystkich 
uczestników. 



Ćwiczenia praktyczne
Napisz i pokaż
Podczas tego ćwiczenia uczniowie muszą mieć kartkę papieru i długopis. 
Nauczyciele proszą ich o napisanie jednym słowem, jak się czują. 
Nauczyciele mogą uczynić to zadanie trudniejszym i bardziej 
kreatywnym, prosząc uczniów o opisanie swoich uczuć za pomocą 
nagłówka New York Timesa, a następnie o stworzenie własnego 
nagłówka, który odzwierciedli ich uczucia i nastrój. Działania te można 
wykorzystać na początku lub na końcu szkolenia, kursu, sesji itp. Jeśli 
szkolenie, kurs itp. trwa dłużej niż jeden dzień, edukatorzy mogą 
rozłożyć te zadania na kilka dni. To ćwiczenie jest idealne do uzyskania 
informacji zwrotnej od uczestników. 

Uwaga: 

W przypadku tej aktywności wszyscy uczący się powinni widzieć 
wzajemnie swoje ekrany. Najlepiej działa to w trybie galerii lub 
podobnym.



Słowniczek
• Środowisko nauczania online - jest to zestaw narzędzi nauczania i uczenia się 

zaprojektowany w celu zwiększenia doświadczenia edukacyjnego ucznia poprzez 
włączenie komputerów i Internetu w proces uczenia się. 

• Środowisko nauczania mieszanego (blended teaching) - to metoda nauczania, 
która integruje technologię i media cyfrowe z tradycyjnymi zajęciami w klasie 
prowadzonej przez instruktora, dając uczniom większą elastyczność w 
dostosowywaniu swoich doświadczeń edukacyjnych.

• Facylitator - ktoś, kto pomaga osobie lub organizacji zrobić coś łatwiej lub znaleźć 
odpowiedź na problem, poprzez omawianie spraw i sugerowanie sposobów 
działania.

• Humanizować - sprawiać, że coś, co nie jest człowiekiem, wydaje się być osobą lub 
traktować coś, co nie jest człowiekiem, tak jakby nim było.



Podsumowanie
Po zakończeniu tego modułu edukatorzy, nauczyciele, korepetytorzy i trenerzy 
dowiedzą się, jaka jest ich rola i zachowanie w środowisku nauczania online. 
Ponadto, otrzymają kilka wskazówek, które pomogą im przygotować angażujące 
lekcje i kursy online. Wreszcie, otrzymają kilka praktycznych działań, które będą 
mogli zaadaptować do swoich lekcji i kursów online i które pomogą zapewnić 
interesujące doświadczenie online dla uczniów. 
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Dziękujemy!

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


