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Wstęp
Wprowadzenie
Wytyczne dla twórców kursów na pierwszej polskiej platformie MOOC – NAVOICA zostały
przygotowane przez zespół ekspertów powołany przez Fundację Młodej Nauki w ramach umowy
nr 001/MOOC/2017 zawartej dnia 29 stycznia 2018 r. w Warszawie na podstawie decyzji Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 0001/MOOC/2017 z dnia 13.12.2017 r.
Poniższy dokument kierowany jest przede wszystkim do osób przystępujących do tworzenia nowych
kursów na platformie NAVOICA. Powinien on służyć jako przewodnik oraz wsparcie dla twórców
kursów, a porady i sugestie w nim zawarte mają nie tylko pomóc w samym procesie tworzenia, ale
także zapewnić odpowiednią jakość i jednolite standardy dla wszystkich kursów oferowanych na
platformie NAVOICA.
Główną część dokumentu stanowi przewodnik opisujący w sposób szczegółowy etapy tworzenia kursu,
uwzględniając etap przygotowania, planowania, realizacji, implementacji, testowania oraz ewaluacji.
W celu ułatwienia przygotowania kursu zespół ekspercki przygotował szczegółowe listy kontrolne dla
poszczególnych etapów, pozwalające na szybkie sprawdzenie kursu pod kątem wytycznych zawartych
w dokumencie.
Ewaluacja platformy oraz kursów na niej zawartych jest jednym z najważniejszych elementów
zapewnienia jakości. Gromadzenie, analiza i archiwizacja opinii i uwag użytkowników platformy są
istotne dla twórców platformy NAVOICA. Z tego powodu przygotowano ankietę ewaluacyjną kursu.
Ankieta nie może stanowić części samego kursu – będzie ona przedstawiana każdemu uczestnikowi,
który zakończy dowolny kurs na platformie NAVOICA. Dla twórców jest ona umieszczana w charakterze
informacyjnym.
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Wykaz pojęć używanych w dokumencie
Administrator kursu

Osoba odpowiedzialna za techniczne przygotowanie kursu i nadzór nad
jego poprawnym przebiegiem i działaniem.

Autor kursu

Osoba
odpowiedzialna
za
przygotowanie
merytorycznej
i metodologicznej części kursu oraz za organizację treści i zadań. Może
przyjmować role moderatora i administratora kursu.

edX

Jedna z pierwszych i zarazem największych platform oferujących dostęp
do kursów typu MOOC. Dostępna pod adresem edx.org, umożliwia
uczestnictwo w kursach takich uczelni jak MIT czy Harvard.

Metadane

Ustrukturalizowane dane stosowane do opisu zasobów informacji lub
obiektów informacji.

Moderator kursu

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kursu bądź jego części. Może
być tożsamy z administratorem kursu.

MOOC

Z języka angielskiego: Massive Open Online Course. Typ kursu
o dostępie on-line umożliwiającego zdobywanie i poszerzanie wiedzy
i umiejętności za pomocą platformy internetowej o otwartym dostępie
bez ograniczenia dla liczby uczestników.

NAVOICA

Polska platforma oferująca dostęp do kursów typu MOOC. W tekście
zamiennie używane jest określenie „Platforma”.

Open edX

Narzędzie techniczne dedykowane do tworzenia, udostępniania
i obsługi kursów typu MOOC. Zostało stworzone na potrzeby portalu
edx.org i jest udostępniane w formie open-source na licencjach AGPL
i Apache. Na tym narzędziu oparta jest platforma NAVOICA.

Peer assessment

Typ zadań, w których uczestnicy kursu, na podstawie zaleceń
i instrukcji prowadzącego, oceniają wzajemnie swoje prace. W kursach
typu MOOC proces ten jest zautomatyzowany, anonimowy i wymaga,
aby dana praca była sprawdzona przez więcej niż jednego uczestnika.
Synonim peer grading.

Student

Osoba zapisana na kurs na platformie NAVOICA (uczestnik kursu/
uczeń).

Użytkownik platformy

Osoba korzystająca z platformy NAVOICA (beneficjent platformy).
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Etap przygotowania kursu
Zdefiniowanie odbiorców kursu
Platforma NAVOICA jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy
i umiejętności. Tym samy wpisuje się zarówno w proces kształcenia przez całe życie (Lifelong Learning),
jak i kształcenia formalnego. Platforma będzie zawierać kursy dedykowane, dlatego ważne jest
zdefiniowanie grup odbiorców, ich potrzeb i poziomu wiedzy w danej tematyce. Określono cztery
główne grupy odbiorców kursów, co przedstawiono na rysunku 1.

osoby zainteresowane poszerzeniem
wiedzy bez konieczności potwierdzania
zdobytych umiejętności i wiedzy
osoby zainteresowane poszerzeniem
wiedzy, zainteresowane uzyskaniem
potwierdzania zdobytych umiejętności
i wiedzy
Odbiorcy kursów MOOC
osoby zainteresowane podniesieniem
kwalifikacji zawodowych

osoby realizujące kursy MOOC w ramach
systemowego kształcenia

Rys. 1. Odbiorcy kursów MOOC w Polsce

Proces tworzenia kursu
Jak podkreślono powyżej przy tworzeniu kursu MOOC bardzo ważne jest zdefiniowanie odbiorców
kursu i analiza potrzeb potencjalnych kursantów. Każdy kurs odpowiada konkretnym potrzebom
użytkowników o określonym poziomie wiedzy na wybrany temat, dlatego tak istotne jest planowanie
kursu, przemyślana struktura obejmująca wybrane treści tematyczne oraz metody i narzędzia
umożliwiające realizacje postawionych celów naszym użytkownikom. Tworzenie kursu to proces
cykliczny, w którym kolejne iteracje jego etapów są niezbędne do osiągnięcia założonych celów.
Przykładowy schemat takiego procesu przedstawiono na rysunku 2.
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analiza

modyfikacja

projekt kursu

ewaluacja
kursu

tworzenie
kursu

Rys.2. Etapy tworzenia kursu

Analiza potrzeb uczestników i osób zainteresowanych jest podstawą wyboru treści kursów i poziomu
ich zaawansowania. Kolejny krok to projekt kursu, który obejmuje wybór odpowiednich elementów
dedykowanych dla zdefiniowanego odbiorcy. Inaczej bowiem przygotujemy kurs dla nastolatków
z technik zaginania origami, a inaczej kurs z psychologii sportu dla pasjonatów sportów amatorskich.
Kiedy kurs jest gotowy, należy poddać go testom i zebrać informacje zwrotne od testerów, a następnie
nanieść konieczne zmiany. Wówczas kurs może zostać zaimplementowany na platformę
i udostępniony użytkownikom. Bez względu na formułę kursu, ważne jest zbieranie opinii
użytkowników o kursie i jego realizacji, co pozwala modyfikować kurs zgodnie z potrzebami
użytkowników. W ten sposób kurs podlega ciągłemu udoskonaleniu, wzrasta jego jakość i satysfakcja
użytkowników.
W literaturze można znaleźć wiele modeli tworzenia kursów MOOC np. ADDIE, SSADM, SAM, LLAMA
itd., które mogą stanowić inspiracje do projektowania. Modele różnią się specyfiką, co oznacza, że
jedne z nich mogą z powodzeniem sprawdzić się w projektowaniu kursów z medycyny, a inne
z mechaniki. Ważne, by tworząc kurs mieć na uwadze zaspokojenie wykreowanych popytowo potrzeb
użytkownika, przekazując rzetelną wiedzę przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości.

Sformułowanie założeń organizacyjnych i technicznych
Kurs będzie realizowany bez zakłóceń przez uczestników, jeśli dobrze zostaną zdefiniowane założenia
organizacyjne i techniczne kursu, a uczestnicy będą o nich poinformowani. Informacje takie najlepiej
umieścić w etykiecie kursu. Samej etykiecie poświęcono jeden z rozdziałów tego opracowania, dlatego
w tym miejscu nie będzie ona szczegółowo opisywana. Informacje o sposobie organizacji kursu muszą
być napisane jednoznacznie, prostym i zrozumiałym językiem oraz odpowiadać na najważniejsze
pytania. Uczestnik kursu musi wiedzieć, czy kurs kończy się certyfikatem, ile czasu trwa, jaka jest
formuła pracy, jakie są wymagania wstępne, czy kurs jest moderowany i w jakim języku jest
prowadzony.
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Istotne jest także określenie wymagań technicznych. Prowadzący na etapie planowania kursu musi
zdefiniować zasoby, jakie muszą posiadać uczestnicy kursu nim się na niego zapiszą, np.: kamerę
internetową, głośniki, mikrofon, specjalne oprogramowanie, dodatkowe aplikacje.

Zdefiniowanie celów i efektów kursów
Określenie celu głównego kursu informuje uczestnika o założeniach autorów i o przeznaczeniu kursu.
Autorowi natomiast cel wyznacza punkt odniesienia determinujący wybór treści, form aktywności
i sposobów oceny. Dlatego też precyzyjne ustalenie celu ułatwia pracę zarówno uczącemu się, jak
i projektantowi oraz prowadzącemu kurs. Przyjmuje się, że cele powinny odpowiadać kategoriom
S-M-A-R-T, a więc być szczegółowe (ang. specific), mierzalne (ang. measurable), osiągalne (ang.
Attainable/Achievable), istotne (ang. relevant) oraz określone w czasie (ang. time-framed).
Efekty uczenia się opisują określone zachowanie studenta w kontekście wiedzy, umiejętności i postaw.
Wyrażane są zazwyczaj zdaniem w stylu: „Po zakończeniu kursu uczestnik będzie rozumiał/
znał/potrafił”. W formułowaniu efektów uczenia się istotne jest stosowanie czasowników, które
bezpośrednio odnoszą się do tego, czego student nauczył się w trakcie kursu i co można zmierzyć
wybraną metodą oceniania.
Efekty uczenia się stanowią jasne wskazanie w jakich obszarach student rozwinie swoją wiedzę
i umiejętności.
Przykładowe efekty uczenia się:
•
•
•

Po ukończeniu kursu student będzie znał koncepcje analizy naprężeń i odkształceń.
W rezultacie ukończenia kursu student będzie potrafił scharakteryzować podstawowe
założenia kinematyki i kinetyki maszyn oraz koncepcje analizy naprężeń i odkształceń.
W wyniku ukończenia kursu student będzie potrafił rozwiązywać problemy związane
z mechanizmem załadunku, wykorzystując koncepcje analizy naprężeń i odkształceń.

Podsumowując: cele i efekty uczenia się opisują zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji
społecznych, które uczący się nabędzie w czasie kursu.
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Strategia oceniania
Ocenianie w kursie typu MOOC powinno obejmować zarówno punktową ocenę pracy studentów, jak
i mechanizmy, dzięki którym studenci otrzymują informacje zwrotne na temat swojej pracy. Strategie
oceniania mogą różnić się znacznie w zależności od dyscyplin, których dotyczy kurs, jego poziomu,
rodzaju instytucji czy nawet zależeć od autorów kursu. Istnieje jednak kilka ogólnych zasad
efektywnego oceniania. To przede wszystkim: stworzenie jasnych kryteriów weryfikacji celów,
zakomunikowanie studentom tych kryteriów na początku i przypominanie o etapach oceny w trakcie
kursu oraz udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
Odpowiednie zaprojektowanie kursu, w którym studenci podejmują różnego rodzaju działania,
wchodząc w interakcje z zasobami, innymi studentami czy prowadzącymi kurs, pomoże im osiągnąć
założone rezultaty. Cele kształcenia można osiągnąć przez zróżnicowane aktywności - słuchanie
wykładu, czytanie artykułu, udział w dyskusji na forum, stworzenie projektu, napisanie eseju,
współpracę w grupie, itd. Bez względu na to, jaka kombinacja działań zostanie wybrana, należy
pamiętać, że to aktywność studenta (czyli to co faktycznie robi, aby zrealizować cel) będzie rozwijała
jego umiejętności.
Definiowanie celów i efektów uczenia się musi iść w parze z planowaniem strategii oceniania. Należy
zastanowić się co będzie świadczyło o tym czy studenci robią na kursie postępy, kiedy należy to mierzyć
i jakimi metodami, np. czy będą to cotygodniowe testy na ocenę, czy testy samosprawdzające dla
studentów, czy też projekty indywidualne i grupowe, wzajemnie oceniane przez studentów. Ocena jest
ważnym aspektem uczenia się dla studentów. Dlatego odpowiednie zaprojektowanie kursu powinno
uwzględniać nie tylko cele, rezultaty, treści oraz działania studentów i prowadzącego, ale także
odpowiednią strategię oceniania, aby wszystkie elementy składające się na kurs były ze sobą zbieżne
(ang. alignement) i logicznie wynikały z siebie1.
Większość studentów jest zorientowana na ocenianie. Rozpoczynając
oceniane i swoją aktywność w trakcie kursu budują wokół ocenianych
informacje o ocenianiu i warunkach ukończenia kursu muszą znaleźć
napisane jasnym, precyzyjnym językiem. Istotne jest także, aby w
studentom o tym, jak są oceniani.

kurs sprawdzają, co będzie
elementów. Z tego powodu
się w sylabusie kursu i być
trakcie kursu przypominać

➢ Strategia oceniania jest spójna z założonymi celami, efektami kształcenia i zadaniami
w kursie
Celem oceniania jest sprawdzenie, czy studenci poprzez udział w zaplanowanych aktywnościach
w kursie realizują założone efekty uczenia się. Aby tak się stało, oceny, cele uczenia się i aktywności na
kursie muszą być ze sobą spójne i wzajemnie z siebie wynikać, co pokazano na rysunku 3.
Zbieżność (ang. constructive alignment)2 kluczowych elementów procesu kształcenia decyduje
o jakości kursu i efektywności nauki, ponieważ zapewnia, że działania podejmowane przez studentów
wynikają z celu kursu, a sposób oceniania pozwoli zweryfikować czy poprzez te działania cele zostały
osiągnięte.

1

Freeman, R., 2005, Creating Learning Materials for Open and Distance Learning: A Handbook for Authors and
Instructional Designers, CoL, http://oasis.col.org/handle/11599/43
2
Biggs, J., Tang, C., 2011, Teaching for Quality Learning at University, edycja 4, McGraw-Hill

9
ul. Uniwersytecka 5 lok. 12, Warszawa 02-036

www.fmn.org.pl

Rys.3. Wzajemne powiązania w strategii oceniania

Aby upewnić się, że te trzy elementy kursu są zbieżne, należy przemyśleć następujące pytania:
1. Cele i rezultaty: Jakich umiejętności i wiedzy oczekujemy od studentów po zakończeniu kursu?
2. Sposób oceny: Jakie zadania zweryfikują czy studenci osiągnęli określone cele?
3. Zadania i zasoby: Jakie rodzaje zadań i materiałów umożliwią studentom realizację celów?
➢ Jeśli w kursie brakuje zbieżności?
Jeśli sposób oceniania jest nieodpowiednio dobrany do celów nauczania i aktywności studentów, może
to negatywnie wpłynąć na motywację uczniów. Poniżej dwa przykłady braku zbieżności:
Przykład 1:
Celem kursu jest, aby studenci nauczyli się stosować umiejętności analityczne, ale ocena mierzy tylko
to, czy studenci wiedzą, jak to zrobić w teorii (ocena na poziomie wiedzy, a nie umiejętności). W trakcie
kursu studenci doskonalą swoje umiejętności analityczne, ale mogą być sfrustrowani tym, że zadanie
nie sprawdza, czy faktycznie umiejętności te uległy poprawie.
Przykład 2:
Wg założeń ocenie ma podlegać zdolność studentów do porównywania i krytykowania argumentów
różnych autorów, ale aktywności i zadania, które wykonują studenci, skupiają się wyłącznie na
podsumowaniu argumentów różnych autorów. W związku z tym studenci nie uczą się ani nie ćwiczą
umiejętności porównywania i oceny, które będą oceniane.
➢ Cele szczegółowe dla modułów są spójne z celami określonymi na poziomie kursu
Cele szczegółowe powinny być określone dla każdego modułu kursu. Powinny wynikać z celów
ogólnych zdefiniowanych dla całego kursu, tak aby została zachowana spójność na obu poziomach.
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➢ Efekty uczenia się są określone adekwatnie do poziomu zaawansowania kursu
Podczas definiowania efektów uczenia się należy wziąć pod uwagę poziom zaawansowania kursu. Zbyt
złożone efekty uczenia się na kursie wprowadzającym do danego zagadnienia wymagać będą
adekwatnych sposobów weryfikacji tego, czy studenci je osiągnęli. Może to prowadzić do sytuacji,
w której studenci będą otrzymywać niskie wyniki w testach samooceny wiedzy i zadaniach
zaliczeniowych, a w konsekwencji do frustracji studentów i negatywnego wpływu na wskaźnik
ukończenia kursu.
JISC3 zwraca uwagę, że ocenianie i informacja zwrotna leżą w samym centrum uczenia się i nauczania,
dlatego odpowiednie zaprojektowanie tych elementów „zwraca się” w formie skutecznego uczenia się
i weryfikacji rezultatów kształcenia4.
Strategia oceniania w kursie może uwzględniać różne typy oceniania. W literaturze przedmiotu
wyróżnia się dwa zasadnicze podejścia: ocenianie formatywne oraz ocenianie sumatywne.
➢ Ocena formatywna została zaplanowana w całym kursie i jest jego integralną częścią.
Ocenianie formatywne5 obejmuje wszystkie te zadania, które mają na celu zmotywować studentów
oraz dostarczyć wsparcia, dzięki któremu mogą oni lepiej zrozumieć swoje błędy i skuteczniej
przygotować się do kolejnych prac i zadań opartych na treściach już poznanych na kursie. Ocenianie
takie jest często nazywane ocenianiem dla uczenia się (ang. assessment for learning) (JISC 2010)6. Jest
rodzajem zaplanowanego wsparcia dla studenta wpisanym w rytm kursu i pozwala osobom uczącym
się sprawdzić, czy poprawnie rozumieją poruszane na kursie zagadnienia. Ocenianie dla uczenia się
może zachęcić studentów do wzięcia odpowiedzialności za poprawę swoich wyników w trakcie kursu.
W ten sposób rozwijają umiejętności samosterowności i motywacji. Ocena formatywna jest
przeprowadzana w każdym module, co pokazano na rysunku 4.
Aby ocena formatywna była efektywna, powinna być stosowana regularnie w trakcie trwania kursu.
Jeśli studenci są oceniani formatywnie przez cały czas trwania kursu, stopniowo przyzwyczają się do
tej aktywności i zaczynają rozumieć, że jest ona wsparciem, które przyspiesza proces uczenia się. Jeśli
aktywność studenta w zadaniach czy testach jest punktowana, wynik nie powinien mieć wpływu na
ocenę końcową za cały kurs.
Istotną rolę w ocenie formatywnej ma opisowa i kształtująca informacja zwrotna. Powinna ona być
napisana językiem pozytywnym i podkreślać zalety wykonanego zadania. Jednocześnie powinna
dostarczać wskazówek, jak polepszyć strukturę zadania, udoskonalić jego stronę merytoryczną oraz jak
poprawić błędy i nieścisłości. Ocena formatywna jest źródłem wsparcia reaktywnego, które pozwala
studentom pokonywać trudności.

3

JISC, 2018, Designing learning and assessment in a digital age, https://www.jisc.ac.uk/guides/designing-learning-and-

assessment-in-a-digital-age/assessment
4

JISC, 2018, Designing learning and assessment in a digital age, https://www.jisc.ac.uk/guides/designing-learning-

and-assessment-in-a-digital-age/assessment
5
6

Morgan, C. and O’Reilly, M. 1999. Assessing Open and Distance Learners. London: Kogan Page.
JISC, 2010, Effective Assessment in a Digital Age, http://repository.jisc.ac.uk/5995/1/digiassass_eada.pdf
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Rys. 4. Graficzna prezentacja oceny formatywnej w trakcie kursu

➢ Ocena sumatywna została zaplanowana w kursie i jest jego integralną częścią
Ocenianie sumatywne, czyli ocenianie na punkty/ocenę, jest często określane jako ocenianie uczenia
się (ang. assessment of learning) (JISC 2010). Ocenianie sumatywne, obejmuje wszystkie te zadania,
które mają na celu zweryfikować, czy studenci w wystarczającym stopniu rozwinęli swoją wiedzę
i umiejętności. Jego rolą jest także dostarczenie zarówno studentom, jak i nauczycielowi informacji na
temat tego, czy trudne zagadnienia nauczane w środowisku online wymagają dodatkowego
wytłumaczenia, głębszej analizy lub innych przykładów praktycznych, które pomogą studentom lepiej
je zrozumieć.
➢ Ocena sumatywna jest przeprowadzana w trakcie kursu
Ocena sumatywna jest realizowana na kursach MOOC poprzez zadania i testy zaplanowane na koniec
każdego modułu lub zestawu kilku modułów, co pokazano na rysunku 5. Ocenianie sumatywne,
realizowane w trakcie trwania kursu, pokazuje regularne postępy studentów. Jest także informacją czy
student może zacząć pracę z nowymi materiałami, czy też powinien ponownie przeanalizować część
kursu, którą właśnie skończył i jeszcze raz ma wykonać zadanie. Ocenianie sumatywne jest więc
nośnikiem informacji, czy dany kursant wymaga dodatkowego wsparcia, dzięki któremu zakończy
z sukcesem kolejny etap nauki.
Freeman (2005)7 zwraca uwagę na następujące zalety oceny sumatywnej (ang. continous assessment)
przeprowadzanej w trakcie kursu:
•
•
•
•

pomaga w zapamiętaniu i konsolidacji nowej wiedzy,
pomaga w monitorowaniu własnych postępów,
może być mniej stresująca dla studentów niż np. jeden duży test końcowy,
jest bardziej miarodajna i wiarygodna niż jedna duża ocena.

7

Freeman, R., 2005, Creating Learning Materials for Open and Distance Learning: A Handbook for Authors and
Instructional Designers, CoL, http://oasis.col.org/handle/11599/43
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Rys. 5. Graficzna prezentacja oceny sumatywnej w trakcie kursu

Freeman analizując wady zwraca uwagę na ryzyko fragmentaryzacji programu kursu oraz zbyt częste
sprawdzanie studentów pod kątem realizacji celów na niższym poziomie poznawczym (zapamiętaj,
zrozum).
➢ Ocena formatywna i sumatywna uwzględnia różnorodne typy zadań
Ocena sumatywna może być realizowana na kursach MOOC poprzez testy i zadania ewaluowane
wzajemnie na ocenę/punkty. Ocena formatywna może być realizowana na kursach MOOC poprzez:
•
•
•

pytania sprawdzające w treści modułu, ułatwiające zrozumienie zawartości i testy samooceny
wraz z następującą po nich informacją zwrotną,
zadania polegające na wzajemnym ocenianiu się przez studentów,
pytania do refleksji.

➢ Weryfikacja strategii oceniania
Tabela 1 przedstawia zestaw informacji dotyczących strategii oceniania, na które należy zwrócić
szczególna uwagę projektując kurs.
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Tabela 1. Strategia oceniania – lista kontrolna

Może
posiadać

Musi
posiadać

Informacja

L.p.

1

Cele i efekty uczenia się opisują zasób wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych, które uczący się nabędzie
w czasie kursu

✔

2

Strategia oceniania jest spójna z założonymi celami,
efektami uczenia się i zadaniami w kursie

✔

3

Cele szczegółowe dla modułów są spójne z celami
określonymi na poziomie kursu

✔

4

Efekty kształcenia są określone adekwatnie do poziomu
zaawansowania kursu

✔

5

Strategia oceniania jest opisana w przewodniku po kursie

✔

6

Warunki ukończenia kursu są opisane w przewodniku po
kursie

✔

7

Ocena formatywna została zaplanowana w kursie i jest jego
integralną częścią

✔

8

Ocena formatywna jest przeprowadzana w każdym module

✔

9

Ocena sumatywna została zaplanowana w kursie i jest jego
integralną częścią

✔

10

Ocena sumatywna jest przeprowadzana w trakcie kursu

✔

11

Zadania są podzielone na kończące się oceną sumatywną
i oceną formatywną

✔

12

Ocena sumatywna i ocena formatywna uwzględnia
różnorodne typy zadań

✔

➢ Weryfikacja zadań realizowanych w grupach
Praca w grupach stanowi ważny element wymiany wiedzy i doświadczeń, dlatego często
wykorzystywana jest w kursach typu MOOC. Na etapie planowania kursu istotne jest ustalenie strategii
oceniania zadań w grupach. Pomocna w tym może być tabela 2.
Tabela 2. Strategia oceniania zadań w grupach

Lp.
1
2
3

Informacja

Musi
posiadać

Sposób oceniania pracy grupowej został zdefiniowany

✔

Sposób oceniania pracy grupowej wynika z celu zadania

✔

Ocena za zadania realizowane w grupie wpływa na ocenę
końcową kursu

Może
posiadać

✔
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➢ Ocenianie wzajemnie
Ocenianie wzajemne (ang. peer assesment) umożliwia aktywizację uczestników kursu. Ważne jest
precyzyjne określenie zasad i kryteriów oceniania wzajemnego. W tabeli 3 przedstawiono zestaw
elementów istotnych przy projektowaniu zadań ocenianych wzajemnie.

Tabela 3. Lista kontrolna do planowania strategii wzajemnego oceniania

1

L
p
Informacja
.
Zadania oceniane wzajemnie przez studentów mają przypisaną
wagę w ocenie końcowej za kurs

Musi
posiadać

Może
posiadać

✔

2

Została zaplanowana optymalna liczba zadań ocenianych
wzajemnie przez studentów w ramach kursu

3

Studenci muszą ocenić min. 3 prace innych studentów

4

Wzajemne ocenianie prac studentów jest poprzedzone oceną
próbnej pracy

✔

5

Elementem oceny wzajemnej jest samoocena własnej pracy
studenta

✔

6

Ocena wzajemna studentów może być nadpisana przez
prowadzącego

✔

7

Zadanie posiada dwa jasno określone terminy: na złożenie
pracy i wykonanie oceny wzajemnej

✔

8

Zostało dodane forum jako kanał wsparcia w ocenianiu

✔

9

Tabela kryteriów oceniania wzajemnego została opracowana do
zadania

✔

10

Kryteria w tabeli mają przypisaną skalę punktów

✔

11

Tabele kryteriów oceniania są dostępne dla studentów przed
wykonaniem zadania

✔

12

Studenci udzielają opisowej informacji zwrotnej do zadania

✔

✔
✔

Etap realizacji
Ogólna struktura kursu
Struktura kursu (Rysunek 6) umieszczonego na platformie NAVOICA jest planowana przez autora kursu
natomiast musi być ona dostosowana do architektury narzędzia Open edX, na której platforma jest
oparta. Architektura ta zakłada następujący podział kursu(Rysunek 7):
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•

•
•
•
•

Cała przestrzeń kursu dzielona jest na Strony, w tym, obecne w każdym kursie, Stronę główną,
Kurs i Dyskusje, zalecane strony Wiki i Postęp oraz dowolną liczbę dodatkowych stron
stworzonych przez autora.
Program kursu dzieli się na moduły.
Moduły dzielą się na lekcje.
Lekcje składają się z jednostek.
Treści wewnątrz tematów tworzone są za pomocą dostępnych elementów, takich jak: tekst,
materiał filmowy, dyskusja czy quiz.

Rysunek 6. Struktura kursu na platformie NAVOICA. Widok uczestnika kursu
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Rysunek 7. Struktura kursu na platformie NAVOICA. Widok twórcy kursu
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Etykieta kursu
Etykieta kursu to wizytówka, którą jako pierwszą widzi użytkownik platformy. Na jej podstawie student
podejmuje decyzję o udziale w kursie. Etykieta musi zawierać podstawowe informacje o jego treści,
poziomie trudności oraz sposobie realizacji.
Przygotowując etykietę kursu należy pamiętać, że:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

język opisu kursu powinien być prosty i precyzyjny,
czas trwania kursu może zostać ograniczony do np. 7 tygodni, a jego realizacja podzielona na
tygodniowe jednostki pracy tj. 7 modułów, udostępnianych w odstępach tygodniowych,
kurs może być otwarty przez wiele miesięcy, a uczący się sam będzie decydował o tempie
swojej pracy, mając od razu udostępnione wszystkie materiały edukacyjne,
tempo pracy powinno być równomierne, a liczba godzin przeznaczonych na naukę powinna
mieścić się w przedziale 4-8 godz. na tydzień,
jeśli to konieczne należy podać wymagania wstępne, które można określić poziomem wiedzy
i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia kursu,
trzeba określić poziom trudności np. w skali: początkujący, średniozaawansowany,
zaawansowany,
warunki ukończenia kursu muszą zawierać informację o tym, jaki sumaryczny procent
wykonanych prac pozwala na zaliczenie kursu, np. student otrzymuje zaliczenie kursu po
uzyskaniu w sumie 50% punktów przyznawanych za wszystkie obowiązkowe aktywności,
informacje o autorze/autorach i nauczycielu/nauczycielach pozwolą uczącym poczuć, że ich
postępy monitorowane są przez konkretne osoby z konkretnych instytucji edukacyjnych,
zakładane efekty uczenia się najlepiej sformułować w punktach.

Inspiracją do tworzenia własnych etykiet kursu mogą być wytyczne z platformy Open edX8
Warto sprawdzić, czy przygotowana karta przedmiotu zawiera niezbędne dla użytkownika informacje
przed zapisaniem się na kurs w oparciu o listę kontrolną przedstawioną w tabeli 4.

8

Przewodnik platformy Open edX, rozdział dotyczący tworzenia etykiety kursu http://edx.readthedocs.io/projects/edx-partner-coursestaff/en/latest/set_up_course/index.html
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Tabela 4. Lista kontrolna weryfikująca etykietę kursu

Lp.

Informacja

Musi
posiadać

1

Tytuł kursu

✔

2

Podtytuł doprecyzowujący tytuł lub jedno zdanie informujące
o treści kursu, które zostanie umieszczone pod tytułem

✔

3

Film/zdjęcie/grafika ilustrujące zawartość kursu

✔

4

Czas trwania całego kursu

✔

5

Liczba tygodniowych modułów

✔

6

Liczba godzin pracy studenta w ciągu całego kursu

✔

7

Liczba godzin pracy studenta w ciągu tygodnia

✔

8

Wymagania wstępne dotyczące wymaganej wiedzy i/lub
umiejętności uczestników kursu (można podać brak wymagań
wstępnych)

✔

9

Poziom trudności

✔

10

Warunki ukończenia kursu (krótka informacja)

✔

11

Warunki uzyskania certyfikatu, jeśli kurs kończy się certyfikatem

✔

12

Informacje o autorze/autorach
(afiliacja, krótki biogram na nie więcej niż 100 słów i zdjęcie)

✔

13

Typ kursu: otwarty/z ograniczoną liczbą uczestników

✔

14

Krótki opis treści kursu (do 300 słów)

✔

15

Zakładane efekty uczenia się

✔

Może
posiadać

Informacje wstępne dla uczestników kursu
➢ Tekst powitalny
Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz, dlatego warto zadbać, by student, który po raz pierwszy
loguje się na kurs otrzymał ogólne informacje dotyczące jego tematyki i struktury, a także instytucji,
która go afiliuje. Można w tym miejscu podać także informacje o sposobach kontaktowania się
z nauczycielem oraz tekst powitalny. Tekst powitalny nie powinien być dłuższy niż 150 słów i powinien
być zaadresowany bezpośrednio do kursanta.
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➢ Sylabus
Sylabus kursu powinien być zawsze dostępny na stronie kursu. Warto w nim zawrzeć tematy modułów
i informacje o ich strukturze, a także literaturę obowiązkową i uzupełniającą. Ważne jest, aby w tym
miejscu student otrzymał informację o sposobie zaliczenia kursu, np. o progach zaliczających. Sylabus
nie jest rozbudowanym opisem kursu.
➢ Najczęściej zadawane pytania, odnoszące się do strony merytorycznej i organizacyjnej
kursu
Uczestnicy kursów online, szczególnie tych, które nie są nadzorowane/moderowane przez aktywnego
prowadzącego, mogą mieć wiele pytań i wątpliwości. Nawet gdyby tylko część z nich chciała uzyskać
odpowiedzi na swoje pytania, prowadzący zapewne miałby problem sprostać postawionemu przed
nim zadaniu i odpowiedzieć indywidualnie każdemu uczestnikowi. Korzystając z forum kursowego lub
czatu studenci mają możliwość zadać pytania lub wyrazić swoje wątpliwości na podstawie których
prowadzący tworzy bazę pytań i zagadnień problematycznych wraz z odpowiedziami (z ang. FAQ).
Takie podejście pozwoli łatwiej odnaleźć się niedoświadczonemu użytkownikowi kursu MOOC,
a nauczyciele prowadzący kurs nie będą musieli odpowiadać każdemu z osobna na te same pytania.
Więcej informacji na temat tworzenia FAQ na kursach on-line można znaleźć m.in. w przewodniku
platformy Open edX9

Organizacja przestrzeni dyskusyjnej dla uczestników kursu
Wymiana wiedzy, opinii czy doświadczeń to ważny element w procesie kształcenia. Dlatego warto
stworzyć przestrzeń na naszym kursie umożliwiającą komunikację uczestników ze sobą i poznanie się.
Warto pozwolić studentowi na przedstawienie się, prosząc go o wpisanie kilku informacji o sobie,
swoich zainteresowaniach i oczekiwaniach w stosunku do kursu. Takie wstępne zadanie może pojawić
się na forum dyskusyjnym we wszystkich typach kursów. Ułatwi ono tworzenie wspólnoty uczących
się.

Podział treści na moduły
➢ Podział na moduły
Kurs typu MOOC jest podzielony najczęściej na tygodniowe moduły. Autor powinien przygotować
informację o ich strukturze zawierającą tytuły modułów, lekcji i jednostek. W przypadku kursów
zaczynających i kończących się w określonym czasie, przy każdym module powinna pojawić się data
rozpoczęcia i zakończenia pracy nad nim. Taka informacja pomoże studentom utrzymać odpowiednie
tempo pracy. Czas trwania kursu typu MOOC to przeważnie 4-10 tygodni. Studenci poświęcają na
naukę średnio od 2 do 6 godzin tygodniowo.
➢ Treści ułożone w moduły
Każdy moduł może stanowić integralną całość lub być częścią pewnego tematycznego bloku, który
będzie realizowany przez więcej niż jeden tydzień. Struktura tematyczna kursu i jego podział na moduły
zależy od koncepcji przyjętej przez autorów, musi ona jednak być czytelna dla uczących się. Taki układ
wyznacza im odpowiednie tempo pracy, gdyż będą oni musieli zalogować się na stronę kursu,
przeczytać umieszczone w module teksty, obejrzeć filmy edukacyjne, przeanalizować materiały

9

Przewodnik platformy Open edX, rozdział dotyczący tworzenia FAQu: https://edx.readthedocs.io/projects/edx-partner-coursestaff/en/latest/set_up_course/planning_course_information/additional_course_information.html#faq-guidelines

20
ul. Uniwersytecka 5 lok. 12, Warszawa 02-036

www.fmn.org.pl

graficzne oraz wykonać zadania zaplanowane i wpisane w treści modułu. Pracujący tak studenci będą
mieli poczucie, że przyrost ich wiedzy i umiejętności jest podobny jak w przypadku zajęć tradycyjnych,
które odbywają się z określoną częstotliwością.
Podzielenie materiału na dłuższe jednostki, wymagające pracy kilkutygodniowej, powinno być dobrze
przemyślane. Praca studenta musi być podzielona na etapy i każdy etap powinien być określony
czasowo. Rozłożenie treści w czasie powinno motywować studentów do regularnego logowania się na
stronę kursu. Takie podejście zapobiega sytuacji, w której student odkłada w czasie aktywności
przewidziane w kursie, co w efekcie powoduje nawarstwienie materiału i prowadzi do rezygnacji
z kursu. Strategia zarządzania sobą w czasie realizacji kursu może być skuteczna jedynie w przypadku
studentów potrafiących zmobilizować się do pracy i posiadających dużą samokontrolę. Większość
uczących się nie jest przyzwyczajona do samodzielnej pracy i narzucania sobie odpowiedniego,
przynoszącego pozytywne rezultaty tempa nauki. Dlatego też podział na moduły trwające określony
czas będzie ważnym czynnikiem zwiększającym efektywność pracy na kursach typu MOOC i zmniejszy
liczbę osób rezygnujących w trakcie trwania kursu.
➢ Tematy modułów
Każdy moduł powinien być zatytułowany. Tytuł musi wskazywać uczącemu się, czego będzie dotyczył
dany moduł. Powinien on być precyzyjny, zwięzły i łatwy do zrozumienia. Tytuł modułu nie powinien
być identyczny jak tytuł lekcji i jednostki.
➢ Sposób udostępniania modułów
Podczas kursu poszczególne moduły powinny być udostępniane studentom w określonym terminie
i kolejności. Autorzy kursu muszą ustalić zasady określające czas przeznaczony na ich wykonanie
i podać je studentom przed rozpoczęciem zajęć. Podział modularny powoduje, że studenci bardziej
angażują się w pracę na kursie. Sekwencyjna dostępność poszczególnych partii materiału także wpływa
pozytywnie na proces edukacyjny, zwiększając zainteresowanie studentów nauką przez cały okres
trwania kursu. Dostęp do wszystkich modułów i ich zawartości od początku kursu, może skutkować
tym, że znaczna część uczestników kursu przejrzy część tematów i zadań, klikając na ikony czy tytuły,
które przyciągnęły ich wzrok, i przewinie szybko zawartość stron, nie skupiając większej uwagi na
umieszczonych informacjach. W kolejnym etapie uczenia się, kiedy powinni studiować następne
materiały, zainteresowanie głębszą analizą i dokładniejszym ich poznaniem może być znacznie
mniejsze, bowiem znika efekt nowości, zwykle podnoszący atrakcyjność wprowadzanych treści.
Ponadto zbyt szybkie udostępnienie trudniejszych zadań opartych na nowym materiale może
spowodować, że studenci, nie będąc odpowiednio do ich rozwiązania przygotowani, nabiorą
przekonania, że są one dla nich zbyt trudne. Przedwczesne sformułowanie opinii sceptycznych może
wpłynąć niekorzystnie na postawę uczących się i zniechęcić ich do korzystania z umieszczonych na
kursie materiałów. Udostępnienie od razu całego kursu lub większości modułów może mieć jeszcze
jeden negatywny skutek. Zbyt duża ilość treści na stronie głównej i na podstronach działa zwykle
dekoncentrująco na studentów, którzy mogą czuć się zagubieni w nadmiarze linków do poszczególnych
zasobów, ćwiczeń i zadań.
Oczywiście wybór sposobu udostępniania materiałów zależy od intencji autora i koncepcji kursu.
Będzie na niego mieć wpływ także wprowadzenie ścieżek nielinearnych, pozwalających na
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zindywidualizowanie uczenia się. Więcej informacji na temat sposobów udostępniania materiałów na
kursach MOOC można znaleźć m.in. w przewodniku platformy Open edX10.
➢ Liczba godzin pracy studenta określona dla każdego modułu z osobna
Do każdego modułu powinna być dołączona informacja na temat liczby godzin, które uczestnik kursu
musi przeznaczyć na przyswojenie wiedzy i rozwijanie umiejętności. Na wymaganą ilość pracy będzie
miał wpływ charakter treści edukacyjnych. Planując harmonogram kursu warto wziąć pod uwagę dni
ustawowo wole od pracy i nauki oraz długie weekendy. Czas pracy studenta w danym module nie
powinien być krótszy niż 4 godziny zegarowe – wliczając czas poświęcony na zapoznaje się z treściami
zasobów i średni czas wykonania wszystkich aktywności, np. wpisów na forum.
➢ Nawigacja po zagadnieniach w ramach modułu kursu
Materiały edukacyjne umieszczone online muszą mieć przejrzystą strukturę, opisaną na stronie kursu
w postaci, np. spisu treści. Spis prezentuje podział na moduły przypominające rozdziały i lekcje
spełniające rolę podrozdziałów. Te ostanie można dzielić na jednostki. Taki spis treści informuje
studentów o kolejnych etapach ich pracy. Ponadto kliknięcie na tytuły jednostki powoduje, że na
ekranie wyświetla się odpowiedni materiał edukacyjny. Student nie musi więc przesuwać strony po
stronie, żeby znaleźć interesujący go zasób lub zadanie (jeśli będzie ono oznaczone jako tytuł lekcji lub
jednostki). W czasie kursu może być widoczny cały spis treści lub tylko ta część, która odnosi się do
modułów już udostępnionych. Jeśli autor nie chce, żeby studenci mieli od razu dostęp do całego spisu
treści, to musi to być uwzględnione na etapie konfiguracji kursu na platformie.
➢ Treści podzielone na moduły, lekcje i jednostki
Stopień rozbudowania i złożoności treści tematycznych determinuje długość modułu i lekcji. Łatwiej
korzysta się z materiałów online, jeśli przy przewijaniu nie są one dłuższe niż dwa ekrany. Najlepsze
praktyki pokazują, że najbardziej przyjazne dla uczącego się są treści całkowicie lub prawie całkowicie
mieszczące się na jednym ekranie. Partie materiału dające się objąć wzrokiem są łatwiejsze do
przeanalizowania i zrozumienia. Ponadto długie teksty, szczególnie te pozbawione obrazków, grafik
lub wzorów, szybko męczą czytelnika i mogą go zniechęcić do nauki na kursie. Warto więc podzielić
materiał dydaktyczny na spójne części, nie dłuższe niż 1000 słów. Jeśli zawierają one np. rysunki,
zdjęcia, wykresy, tabele lub równania, to słów musi być mniej. Więcej informacji na temat sposobów
podziału treści w ramach modułu na kursach MOOC można znaleźć m.in. w przewodniku platformy
Open edX11.
➢ Tytuły modułów, lekcji oraz jednostek
Żeby ułatwić studentowi naukę bez stałego nadzoru nauczyciela, materiał dydaktyczny widoczny na
ekranie powinien być zatytułowany. Tytuły pomagają uporządkować skomplikowane treści kursowe.
Skupiają też uwagę uczących się na istocie zagadnień, które studiują oraz organizują ich wiedzę.
W zależności od sformułowania, mogą również stanowić motywator pobudzający ciekawość
i zachęcający do eksploracji wyświetlanego materiału.

10

Przewodnik platformy Open edX, rozdział dotyczący sposobu udostępniania materiałów: http://edx.readthedocs.io/projects/edxpartner-course-staff/en/latest/developing_course/controlling_content_visibility.html
11
Przewodnik platformy Open edX, rozdział dotyczący podziału treści na moduły: http://edx.readthedocs.io/projects/edx-partner-coursestaff/en/latest/developing_course/workflow.html
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Organizacja treści tematycznych
➢ Strategiczna ekspozycja treści tematycznych
W celu zwiększenia koncentracji, obraz wyświetlany na monitorze musi być prosty w odbiorze i nie
powinien stanowić długiego, wieloakapitowego tekstu. W zależności od charakteru zasobu, typu treści
edukacyjnych lub dziedziny z której jest kurs, wskazane jest, aby dłuższy tekst był rozdzielony
graficznie. Można to zrealizować poprzez dodanie wstawek w postaci elementów graficznych
(statycznych lub interaktywnych). Strony kursu typu MOOC umieszczonego na platformie NAVOICA nie
mogą jednak przypominać wielobarwnych witryn internetowych. Jeśli tylko strona merytoryczna na to
pozwala, to treści kursu powinny zawierać graficzne informacje wplecione w tekst tj. diagramy, tabele,
rysunki, obrazy, infografiki czy animacje.
Zasób lub jego część może zawierać tylko rozbudowany diagram, wieloaspektową tabelę, szczegółowy
rysunek, detaliczny obraz, skomplikowaną infografikę, rozbudowaną animację lub instruktażowy film.
Sposób przedstawienia treści merytorycznej zależy od dziedziny i intencji autora. Jeśli według niego
tekst opisowy lub wyjaśniający przedstawiane zagadnienie nie jest potrzebny, to nie musi on
towarzyszyć przekazowi wizualnemu.
➢ Krótkie filmy ilustrujące lub wyjaśniające prezentowane zagadnienia
Żeby ułatwić i uatrakcyjnić przekaz informacji oraz wiedzy, strony kursu mogą zawierać materiał
filmowy. Jak pokazują badania, czas koncentracji studentów jest niewielki, trzeba więc znaleźć sposób
na skupienie ich uwagi. Krótkie, maksymalnie 10 minutowe filmy, w których wykładowca tłumaczy
zawiłości jakiegoś schematu, rysując na nim i zakreślając to, o czym mówi, są lepszymi materiałami
dydaktycznymi, niż cały nagrany wykład, który ilustrują slajdy z profesjonalnie przygotowanymi
animacjami. Dlatego też długi, wcześniej nagrany materiał filmowy warto podzielić na krótkie części,
które będą łatwiejsze w odbiorze i umieścić je albo jedna po drugiej, albo w kolejnych jednostkach.
W przypadku spójności tematycznej kilku filmów, informacja na temat wzajemnych relacji
wyświetlanych materiałów musi być podana przed każdym epizodem lub po nim, tak żeby każdy
student rozumiał, co musi obejrzeć najpierw, a co potem i czy jeden film jest kontynuacją drugiego.
➢ Treści rozdzielone pytaniami/zadaniami do refleksji
Pytania lub zadania do refleksji są szczególnie przydatne, jeśli kurs przeznaczony jest dla użytkowników
bardziej zaawansowanych, którzy posiadają już jakąś wiedzę z przedmiotu, który zgłębiają. Przy ich
pomocy można zachęcić kursantów do głębszych analiz, do wykonania dodatkowych obliczeń oraz do
rozważenia praktycznych zastosowań zagadnień teoretycznych omawianych w danym zasobie.
Sugestie i wskazówki pokazujące studentowi, jak rozwiązać takie zadanie mogą zostać opracowane
przez nauczyciela i podane na stronie kursu, np. w osobnym pliku dostępnym obok zadania. Decyzja o
ich opublikowaniu zależy od typu pytania czy zadania i celu edukacyjnego, który ma zostać osiągnięty.
Jeśli prowadzący przygotuje odpowiedzi lub podpowiedzi, to mogą one posłużyć później jako cenne
wskazówki dla studentów pragnących rozszerzyć i uzupełnić swoje kompetencje. Jeśli zagadnieniom
do refleksji towarzyszą podpowiedzi, to należy podać ich umiejscowienie w kursie. Podpowiedzi do
krótkich zagadnień refleksyjnych nie powinny zawierać gotowych odpowiedzi, a jedynie wskazywać
możliwe podejścia do poruszonych problemów. Uczący się powinni być jedynie zachęcani do głębszych
przemyśleń lub do zredefiniowania swojej wiedzy. Takie aktywności stymulują bardziej aktywnych
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studentów do poszukania precyzyjniejszych odpowiedzi, a także aktywizują bardziej pasywnych
uczestników pokazując im, co mogliby zrobić, żeby osiągnąć większą wiedzę i umiejętności. Więcej
informacji oraz przykłady pokazujące jak rozdzielać treści pytaniami lub zadaniami na kursach MOOC
można znaleźć m.in. w przewodniku platformy Open edX12
➢ Treści kończące się pytaniami/punktami do samooceny
Pytania do samooceny wiedzy (ang. Self Assessment Questionnaire - SAQ), testują czy studenci
zrozumieli materiał, nad którym właśnie pracowali. Powinny one być częścią każdego kursu MOOC. Są
one zwykle tak sformułowane, by odpowiedzi na nie były krótkie i proste w formie. Poziom ich
trudności musi być adekwatny do stopnia zaawansowania uczestnika i jego kompetencji w dziedzinie,
w której poszerza swoją wiedzę. Są one przydatne do:
•
•
•
•
•
•
•

powtarzania materiału, z którym student się zapoznał,
konstruowania wiedzy na bazie przeczytanych treści,
wykonywania obliczeń,
analizowania zagadnień,
stosowania wiedzy i umiejętności do wykonania zadania,
projektowania i przetwarzania, np. istniejących wzorców, modeli oraz systemów,
oceniania wartości przedstawionych przykładów i zastosowań.

Odpowiedzi na pytania do samooceny wiedzy, skonstruowane w typowy sposób, tzn. testujące niezbyt
wysoki poziom kompetencji, są zawsze krótkie i proste. Mogą składać się tylko z jednego słowa lub
frazy. Natomiast odpowiedzi na pytania bardziej skomplikowane, umożliwiające studentom
samoocenę wiedzy i umiejętności, wskazujące na głębsze rozumienie nauczanych zagadnień, powinny
zawierać jedynie radę. Tak skonstruowane zadania pomogą uczącym się stwierdzić, czy opanowali dany
materiał w stopniu wystarczającym.
Pytania do samooceny poziomu wiedzy odgrywają bardzo istotną rolę, gdyż sprawdzają, czy założone
cele szczegółowe zostały zrealizowane, tzn. pokazują studentom, czy mogą kontynuować naukę
korzystając z kolejnych, ułożonych sekwencyjnie zasobów lub czy mogą przejść do wykonywania
ćwiczeń i innych aktywności. Określają zatem progi kompetencyjne, które uczestnicy muszą osiągnąć.
Studenci odpowiadając na pytania do samooceny widzą, co w studiowanym materiale jest
najważniejsze, a więc cały czas w trakcie trwania kursu wstępnie testują swoje kompetencje.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem pytań do samooceny jest ich istotna
rola w zwiększaniu koncentracji uczącego się.
➢ Treści rozdzielone pytaniami i/lub zadaniami z odpowiedziami i/lub podpowiedziami
Niezmiernie ważny jest układ wewnętrzny każdego zasobu umieszczonego w kursie. To on właśnie
powinien ułatwić studentom pracę oraz uświadomić im, na co muszą zwrócić szczególną uwagę. Testy
mogą zawierać różne typy pytań i zadań, które podsumowują dany fragment materiału. Mogą to być
krótkie zadania do refleksji, do samooceny, zadania obliczeniowe albo proszące o wyjaśnienie jakiejś
kwestii. Mogą im towarzyszyć odpowiedzi lub podpowiedzi i odpowiedzi. Ich celem jest zwiększenie
koncentracji uczącego się i zwrócenie jego uwagi na najistotniejsze kwestie. Treść takich zadań oraz

12

Przewodnik platformy Open edX, rozdział dotyczący ekspozycji treści rozdzielonej pytaniami lub zadaniami:
http://edx.readthedocs.io/projects/edx-partner-course-staff/en/latest/exercises_tools/text_input.html#overview
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podpowiedzi i odpowiedzi musi być krótka, bowiem nie mogą one stać się dystraktorem,
utrudniającym naukę.
➢ Treści z wyszczególnionymi definicjami
Dobrą praktyką jest prezentowanie definicji na stronie kursu poprzez wyróżnienie, które musi
przyciągać uwagę uczących się. Przemyślany układ informacji na stronie i jej wygląd pomagają
studentom zrealizować cele ogólne i szczegółowe.
➢ Treści z zadaniami do przemyślenia
Zasoby kursowe mogą zawierać dłuższe zadania do przemyślenia, na bazie których studenci są
zachęcani do wyciągania wniosków. Taki sposób uczenia się jest aktywniejszy, silniej motywuje do
pracy bardziej zaawansowanych kursantów. Zadania do przemyślenia rozwijają umiejętność myślenia
analitycznego i krytycznego, zwracają uwagę na dodatkowe aspekty i pozwalają przemyśleć poruszane
zagadnienia z różnych punktów widzenia.
➢ Treści graficzne i filmy kończące się quizami z pytaniami
W zależności od dziedziny i tematyki kursu, zasoby edukacyjne mogą składać się głównie z filmów
i treści graficznych, np. infografik. Muszą być one ułożone w zhierarchizowany sposób i zatytułowane
adekwatnie do zawartych w nich treści edukacyjnych. Powinny im towarzyszyć krótsze lub dłuższe
zadania z podanymi odpowiedziami lub podpowiedziami i/lub quizy sprawdzane automatycznie przez
platformę. Zasoby takie traktujemy jak treści tekstowe, są one jedynie innym sposobem przekazywania
informacji i wiedzy.
➢ Podsumowanie/wyszczególnienie najważniejszych kwestii
Każdy zasób, bez względu na to, czy stanowią go treści tekstowe, graficzne czy filmowe, powinien
zawierać podsumowanie z wyszczególnieniem najważniejszych zagadnień. Pozwoli ono uczącym się
samodzielnie, pracującym bez stałego nadzoru nauczyciela, łatwiej przyswoić studiowane zagadnienia.
Ponadto skieruje ich uwagę na to, co w danym zasobie jest najistotniejsze i umożliwi im szybsze
przygotowanie się do testów zaliczeniowych. Syntetyczne podsumowanie treści wyświetlanych na
ekranie poprawia ich zrozumienie, interpretację i ułatwia budowanie wiedzy oraz umiejętności. Więcej
informacji na temat struktury treści w kursie można znaleźć w poradniku platformy Open edX13:
Projektując strukturę treści warto sprawdzić, czy nie zostały pominięte istotne kwestie, wykorzystując
do tego listę kontrolną przestawioną w tabeli 5.

13

Przewodnik platformy Open edX, rozdział dotyczący struktury treści: http://edx.readthedocs.io/projects/edx-partner-coursestaff/en/latest/developing_course/index.html
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Tabela 5. Lista kontrolna organizacji treści tematycznych

Informacja

Musi
posiadać

1

Krótki opis informujący uczących się o treściach, strukturze i organizacji
pracy na kursie na powitanie

✔

2

Przestrzeń dla uczestników do przedstawienia się i przywitania.

✔

3

Sylabus

✔

4

Podział na moduły

✔

5

Treści ułożone w moduły

✔

6

Tematy modułów

✔

7

Sposób udostępniania modułów

✔

8

Liczba godzin pracy studenta określona dla każdego modułu

✔

9

Krótkie informacje przesyłane przez platformę do skrzynek mailowych
kursantów

10

Hierarchia zagadnień podana jako spis treści

✔

11

Treści podzielone na lekcje i ich zagłębienia

✔

12

Tytuły modułów, lekcji i jednostek

✔

Może
posiadać

✔

Lity tekst każdej jednostki modułu poprzecinany elementami
graficznymi
Jednostki organizacyjne treści modułu zawierające tylko elementy
graficzne i multimedialne

✔

15

Krótkie filmy ilustrujące/wyjaśniające prezentowane zagadnienia

✔

16

Treści rozdzielone pytaniami/zadaniami do refleksji

✔

17

Treści kończące się pytaniami/punktami do samooceny

✔

18

Treści rozdzielone pytaniami/zadaniami z odpowiedziami lub
podpowiedziami i odpowiedziami

✔

19

Treści z wyszczególnionymi definicjami

✔

20

Treści z zadaniami do przemyślenia

✔

21

Treści graficzne i filmy kończące się quizami z pytaniami

✔

22

Podsumowanie/wyszczególnienie najważniejszych kwestii

✔

23

Treści do sekcji „najczęściej zadawane pytania” (ang. FAQ), odnoszące
się do strony merytorycznej i organizacyjnej kursu

✔

13
14

✔
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Organizacja aktywności uczestników kursu
➢ Forum główne jako przestrzeń aktywności użytkowników kursu
Autorzy kursów e-learningowych oraz nauczyciele nadzorujący pracę studentów w ramach kursów
MOOC muszą zaplanować i wprowadzić działania aktywizujące i zachęcające kursantów do nauki po
to, aby program przez nich zaprojektowany i aplikowany był efektywny. Jednym z nich są pytania
i zadania umieszczane na forum dyskusyjnym, które może służyć jako forum merytoryczne. Na
platformie można umieścić różne fora:
•
•
•
•

służące do dyskusji merytorycznych związanych z tematyką poszczególnych modułów,
dostępne dla wszystkich użytkowników,
dostępne do dyskusji grupowych i zamknięte dla innych kursantów,
informujące tylko o sprawach organizacyjnych.

Możliwość omawiania i wspólnego analizowania problemów poruszanych na kursie internetowym na
forum dyskusyjnym sprawia, że student może rozwijać swoje kompetencje pracy w grupie.
W przypadku studentów słabszych i nieposiadających wystarczających kompetencji wstępnych, co
sprawia, że nie potrafią oni kierować własnym procesem edukacyjnym, istotne jest bezpośrednie
wsparcie ze strony prowadzącego poprzez definiowanie zadań do przedyskutowania, moderowania
dyskusji na ich temat i ich komentowanie. Prowadzący może zatem zaplanować dyskusje grupowe na
forum merytorycznym, bardziej ukierunkowane na indywidualne potrzeby kursantów i zamknięte dla
osób niewymagających takiego wsparcia. Moderatorami dyskusji na forach otwartych i zamkniętych
mogą być nie tylko prowadzący, ale także bardziej aktywni studenci lub uczestnicy poprzednich edycji
kursu.
Na jakość dyskusji merytorycznych wpływają wątki inicjowane przez prowadzącego, a więc ich
tematyka i konkretne zadania muszą być starannie zaplanowane, gdyż stanowią integralny element
materiałów dydaktycznych. Forum merytoryczne umożliwia także nauczycielom przysyłanie ocen
podsumowujących pracę studentów na kursie oraz komentarzy ukierunkowujących ich aktywność.
Prowadzący może też poprosić uczestników kursu o to, aby zaprezentowali na forum wyniki swoich
badań, analiz oraz przemyśleń i zachęcić ich do wyrażania opinii na temat prac innych członków grupy.
Warto podkreślić, że wysoka częstotliwość pojawiania się wpisów sprzyja wzmacnianiu poczucia bycia
częścią wspólnoty uczących się. Więcej informacji na temat wykorzystania forum do aktywizacji
uczestników kursu można znaleźć w poradniku platformy Open edX 14.
Warto wprowadzić do kursu osobne fora lub wyraźnie zaznaczone wątki, które będą służyły
podsumowaniu tematyki konkretnego modułu lub lekcji. Zadania i pytania w nich umieszczone zwrócą
uwagę studentów na najważniejsze kwestie. Będą też okazją do wymiany poglądów na poruszane
problemy. Mogą pomóc w nauce studentom rzadziej logującym się na stronę kursu lub tym, którzy nie
opanowali jeszcze w wystarczającym stopniu studiowanych zagadnień.
Prowadzący może stworzyć różne fora do interakcji bardziej lub mniej formalnej. Fora te powinny
różnić się nazwą, która ma zachęcać do korzystania z nich i jasno obrazować charakter umieszczanych

14

Przewodnik platformy Open edX, rozdziały dotyczące zarządzaniem forum:
https://edx.readthedocs.io/projects/edx-partner-course-staff/en/latest/manage_discussions/moderate_discussions.html
https://edx.readthedocs.io/projects/edx-partner-course-staff/en/latest/course_features/teams/teams_learner_experience.html
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w nich informacji, zadań lub dyskusji. Forum przekazujące komunikaty dotyczące organizacji zajęć
powinno być oddzielone od forum dyskusyjnego. Studenci mogą w nim wymieniać się różnego typu
pozamerytorycznymi informacjami, prosić o pomoc i opinie oraz uzgadniać terminy wykonania
kolejnych etapów wspólnych przedsięwzięć kursowych, np. projektów.
Nie ma konieczności określania częstotliwości dokonywania wpisów na forum dyskusyjnym. Żeby
zaktywizować uczących się na kursie z ograniczoną liczbą uczestników można określić liczbę postów,
które każdy z nich powinien umieścić na forum dyskusyjnym i podać informację o tym w informacji
wstępnej umieszczanej na forum. Można przyjąć, że każdy uczestnik musi zacząć jeden wątek
i odpowiedzieć dwa razy na inny. Wymagana liczba wpisów powinna oczywiście zależeć od charakteru
dyskusji. Niemniej jednak, jeśli studenci wiedzą, że muszą wziąć aktywny udział w dyskusjach na forum,
będą częściej logować się na stronę kursu.
Projektując aktywności uczestników kursu za pomocą forum warto sprawdzić, czy nie pominęliśmy
istotnych kwestii korzystając z listy kontrolnej przestawionej za pomocą tabeli 6.
Tabela 6. Lista kontrolna aktywności uczestników z wykorzystaniem forum

Lp.

Informacja

Musi
posiadać

Może
posiadać

1

Zadania/pytania merytoryczne do umieszczenia na forum
głównym kursu

✔

2

Zadania/pytania merytoryczne do umieszczenia na forach
kończących moduły

✔

3

Nazwa forum dyskusyjnego i tekst wprowadzający do forum
kwestii pozamerytorycznych np. organizacyjnych

✔

4

Określenie liczby wpisów i częstotliwości brania udziału
w dyskusji

✔

➢ Quizy jako przestrzeń aktywności uczestników kursu
Quizy mogą pełnić funkcje testu weryfikacyjnego lub aktywności pozwalającej na utrwalanie treści.
Quizy służące powtarzaniu materiału nie powinny mieć ograniczonej liczby podejść, ani czasu ich
wykonania. Testy mogą składać się z kilku pytań lub zadań, a przy utrwalaniu złożonych lub trudnych
treści powinny zawierać komentarze zwrotne wraz z podpowiedziami. Jeśli uczestnik popełni błąd
realizując quiz, system pokaże mu wskazówki, które pomogą mu następnym razem rozwiązać to
zadanie poprawnie. W quizach edukacyjnych należy ustawić wyświetlanie prawidłowych odpowiedzi –
student może zrobić zbyt małe postępy lub nie zrobić ich wcale, jeśli po zakończeniu testu nie będzie
wiedział dlaczego jego odpowiedzi były błędne. Limit czasowy może zniechęcić studentów do
wykonania zadań testowych, jeśli zobaczą, że mają za mało czasu na ich dokończenie. Ich wartość
edukacyjna będzie wówczas znikoma. Do quizów edukacyjnych warto wprowadzić ocenę formatywną
wraz z sugestiami dotyczącymi zwiększenia kompetencji.
Zasoby składające się tylko z filmów lub infografik powinny zawierać quizy edukacyjne, pomagające
studentom zrozumieć przekazywane informacje i prezentowaną wiedzę. Mogą one także pokazywać
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metodę interpretacji zawartych w nich treści, szczególnie w przypadku, gdy są one przedstawione
w sposób niebezpośredni. To, czy zadawane pytania są zamknięte czy otwarte, zależy od intencji autora
kursu. Jednakże, bez względu na typ, powinny kończyć się prawidłowymi odpowiedziami. Studenci
muszą wiedzieć, czy ich tok myślenia jest prawidłowy.
Projektując aktywności uczestników kursu za pomocą quizu warto sprawdzić, czy nie pominęliśmy
istotnych kwestii korzystając z listy kontrolnej przestawionej za pomocą tabeli 7.
Tabela 7. Lista kontrolna aktywności uczestników z wykorzystaniem quizu

Lp.

Informacja

Musi
posiadać

1

Quizy z zadaniami/pytaniami ułatwiającymi zaliczenie modułu i/lub
lekcji, np. prawda/fałsz, jednokrotny/wielokrotny wybór,
dopasowanie

✔

2

Quizy z zadaniami/pytaniami zaliczającymi cały moduł, np.
prawda/fałsz, jednokrotny/wielokrotny wybór, dopasowanie

✔

3

Osobne quizy z zadaniami/pytaniami do infografiki i zadań filmowych
ułatwiające zrozumienie treści

Może
posiadać

✔

➢ Pytania do refleksji
Jednym z najważniejszych elementów procesu dydaktycznego jest rozwój umiejętności autorefleksji.
Praktyka refleksyjna pomaga studentom w wykonywaniu zadań w sposób bardziej efektywny
i fachowy, w zwiększaniu ich samoświadomości, w doprowadzaniu do poszerzenia nabytej wiedzy
i rozwoju profesjonalnego oraz do większej efektywności organizacyjnej. Zatem warto wprowadzić
pytania do refleksji szczególnie do kursów bardziej zawansowanych lub przeznaczonych dla studentów
posiadających specjalistyczne kompetencje wejściowe. Nie będą one testować zdobytej wiedzy lub
kompetencji, ale będą zachęcać do twórczych poszukiwań i kreatywności w rozwiązywaniu
problemów.
➢ Zadania dla uczestników polegające na współocenianiu swoich prac
Zadania dla uczestników polegające na współocenianiu swoich prac z określeniem liczby prac
wysyłanych przez platformę do każdego uczestnika kursu mogą też mieć charakter edukacyjny i nie
muszą być brane pod uwagę przy ocenianiu pracy studentów. W zależności od charakteru i długości
mogą stanowić element aktywizujący i pomagający w stworzeniu wspólnoty uczących się, co jest
szczególnie ważne w przypadku kursów z mniejszą i ograniczoną liczbą uczestników. Zaleca się
włączenie uczestników kursu do procesu tworzenia kryteriów wzajemnego oceniania.
➢ Zadania grupowe z określeniem liczby członków grupy i zasad doboru członków grupy
Brak interakcji pomiędzy uczestnikami pracującymi w środowisku e-learningowym może działać
demotywująco na studentów. Dlatego też stworzenie uczącym się możliwości pracy w grupie jest
ważnym elementem procesu dydaktycznego. W czasie wykonywania zadania polegającego na
współpracy, prowadzący powinien jasno sprecyzować poszczególne jego etapy, dopilnować, żeby
każdy członek zespołu miał wyznaczone zadania, które musi zrealizować w określonym czasie i tempie.
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Powinien także monitorować postępy każdego uczestnika. Jest to ważne, szczególnie w przypadku, gdy
w projekcie zespołowym biorą udział niedoświadczeni studenci, którzy albo nie pracowali
w środowisku e-learningowym, albo nie wykonywali wcześniej pracy polegającej na kooperacji.
Aktywne nadzorowanie pracy studentów przez nauczyciela jest możliwe jedynie w przypadku kursów
z ograniczoną liczebnością. Jeśli na kursie typu MOOC jest bardzo wielu studentów, nauczyciel może
zasugerować uczącym się wykonanie prac grupowych na forum dyskusyjnym lub na wiki, dostępnym
na stronie kursu. W takiej sytuacji grupa sama może wybrać swojego lidera, który przejmie rolę
nadzorującą, stając się prowadzącym pomocniczym. Osobą aktywnie monitorującą pracę może być
także uczestnik wcześniejszej edycji kursu. Zadania i wskazówki dotyczące wykonania prac grupowych
należy przygotować przed rozpoczęciem kursu. Więcej informacji na temat wykorzystania wiki do
aktywizacji uczestników kursu można znaleźć w poradniku platformy Open edX15
➢ Dodatkowe zadania nieobowiązkowe
Prowadzący może angażować studentów w dodatkowe interakcje, niewymagane do zaliczenia kursu.
Aktywni i zaangażowani studenci mogą przejąć rolę inicjatorów dyskusji lub wykonać dodatkowe
prace. Przekazanie studentom obowiązków moderatora w znacznym stopniu zaktywizuje ich i zachęci
do wytężonej pracy. Po pierwsze zmotywuje ich do lepszego, merytorycznego przygotowania się, po
drugie stworzy okazję do ćwiczenia umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności kierowania
zespołem. Dodatkowe prace pisemne, które studenci będą mogli zaprezentować szerszej grupie, na
przykład na forum, także mogą wpływać stymulująco i będą stanowić element zindywidualizowania
ścieżki edukacyjnej. Wybierając taką formę aktywności należy pamiętać o dokładnym podaniu zasad
wykonania dodatkowych zadań nieobowiązkowych z podkreśleniem korzyści wynikających
z wykonania zadania.
➢ Podział zadań w kursie na kończące się oceną sumatywną i oceną formatywną
Wg najnowszego raportu JISC na temat oceniania (2018)16 jedną z największych zmian obserwowanych
w projektowaniu procesów kształcenia w ostatnich latach jest odejście od oceny sumatywnej
(assessment of learning), na rzecz oceny formatywnej cechującej się wysoką jakością i kształtującą
informacją zwrotną. W przypadku kursów typu MOOC połączenie obu typów oceniania pozwoli na
zbudowanie efektywnej ścieżki uczenia się studentów.
Istotne jest, aby na etapie projektowania kursu podjąć decyzję, które zadania będą wliczać się do oceny
za cały kurs czyli będą oceniane sumatywnie i z jaką częstotliwością (kilka razy w trakcie kursu, czy tylko
na zakończenie), a które będą stwarzać okazję do nauki dla studenta czyli będą oceniane formatywnie.
Informacja o warunkach zaliczenia kursu oraz opis wymaganych zadań, wraz z przypisanymi wagami,
powinny znaleźć się w przewodniku po kursie, który student otrzyma po zapisaniu się na kurs. Tabela
8 przedstawia przykładowe zestawienie informacji o warunkach zaliczenia.

15

Przewodnik platformy Open edX, rozdział dotyczące wiki: https://edx.readthedocs.io/projects/edx-partner-coursestaff/en/latest/course_assets/course_wiki.html?highlight=feedback
16
JISC, 2018, Designing learning and assessment in a digital age, https://www.jisc.ac.uk/guides/designing-learning-and-assessment-in-adigital-age/assessment
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Tabela. 8 Informacja o warunkach zaliczenia

Typ

Przykładowe umiejscowienie

Punkty

Waga w ocenie
końcowej*

Pytania w treści
modułu

Na podstronach lekcji. Cel: szybkie sprawdzenie
stopnia zrozumienia tematu

Niepunktowane

Nieklasyfikowane

Wzajemne
ocenianie

Po wybranym zestawie modułów

Max. 5 punktów za
25%
każde kryterium

Test

Na koniec każdego modułu

1-2 pkt za każde
pytanie w teście

35%

Test
podsumowujący

Na koniec kursu

50 punktów

40%

*Waga sumy wszystkich tego typu zadań jako wartość procentowa oceny końcowej
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W tabeli 9 przedstawiono listę kontrolną dla omawianych w rozdziałach form aktywności studentów,
z rekomendacją co kurs może posiadać, a co zdecydowanie powinien.
Tabel 9. Lista kontrolna zaproponowanych aktywności

Lp.

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11

Informacja
Pytania do refleksji niezawierające odpowiedzi, zachęcające do
skupienia uwagi na ważnych/dodatkowych kwestiach,
wprowadzane na koniec modułu/lekcji/materiału graficznego
lub filmowego
Pytania otwarte zaliczające moduł w przypadku kursów
z ograniczoną liczbą uczestników
Zadania dla uczestników polegające na współocenianiu swoich
prac z określeniem liczby prac wysyłanych przez platformę do
każdego uczestnika kursu
Skala ocen i oceny za prawidłowe odpowiedzi/ocena
opisowa/komentarz w zadaniach quizowych stymulujących do
nauki
Treść informacji zwrotnej towarzyszącej pytaniom
w quizie/całemu quizowi, będącej dłuższym opisem
zawierającym sugestie polepszenia wiedzy/umiejętności i/lub
poszerzenia studiowanych zagadnień
Zadania grupowe z określeniem liczby członków grupy i zasad
doboru członków grupy
Częstotliwość/terminy i zasady komunikowania się
z nauczycielem/nauczycielami w czasie trwania kursu
Podział zadań na kończące się oceną sumatywną
(punkty/oceny tradycyjne) i formatywną (kształcącą opisową)
Dodatkowe zadania nieobowiązkowe z podaniem zasad ich
wykonania i korzyści, jakie z ich wykonania odniosą studenci
Mechanizmy motywujące studentów do systematycznej pracy
na kursie
Mechanizmy wsparcia mniej aktywnych uczestników

Musi
posiadać

Może
posiadać

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
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Zarządzanie i moderowanie kursem
➢ Krótkie informacje o przebiegu kursu
Chcąc zaktywizować uczących się, przypomnieć im o kolejnych etapach kursu i zadaniach oraz pomóc
im utrzymać odpowiednie tempo pracy, Platforma może wysyłać krótkie informacje na konta mailowe
podane podczas rejestracji. Autor kursu powinien zaplanować, co takie informacje będą zawierać
i kiedy będą przesyłane. Ich treść i częstotliwość, np. przed rozpoczęciem nowego modułu, powinny
być związane z typem kursu – trwającym określoną liczbę tygodni lub umożliwiającym naukę we
własnym tempie. Więcej informacji na temat wykorzystania krótkich informacji do aktywizacji
uczestników kursu można znaleźć w poradniku platformy Open edX 17.
Krótki opis informujący uczących się o charakterze kursu i witający studentów, którzy właśnie się
zapisali, powinien zawierać także informacje o sposobach komunikowania się z nauczycielem. Jeśli kurs
jest przeznaczony dla wielu uczestników, prowadzący może wyznaczyć daty i godziny wideokonferencji
i podać zasady uczestniczenia w niej, np. terminy zapisów czy maksymalną liczbę osób biorących w niej
udział. Komunikacja na takich kursach może też odbywać się poprzez fora, na których prowadzący
będzie cyklicznie np. podsumowywał moduły, dyskusje lub informował studentów o innych
wydarzeniach. Studenci powinni także być poinformowani, czy i jak często nauczyciel będzie
odpowiadał na indywidualne zapytania.
➢ Przygotowanie treści wspierających ocenę formatywną
Podczas opracowywania kursu prowadzący musi przygotować zarówno treści edukacyjne, jakie się
w nim znajdą, jak i informacje dotyczące sposobów oceniania. W przypadku ocen formatywnych
powinien przewidzieć wszelkie komentarze, zachęty, sugestie, pochwały i rady, które będą się
wyświetlać w zaplanowanych zadaniach i quizach.
➢ Mechanizmy motywujące studentów do systematycznej pracy na kursie
Wśród treści motywujących studentów do systematycznej pracy na kursie można wyróżnić między
innymi: treści zawierające ciekawostki odnoszące się do tematu lekcji, atrakcyjnie opracowane
i zwizualizowane zasoby, zróżnicowane zadania i quizy, możliwość wchodzenia w interakcje z innymi
uczestnikami kursu, wsparcie prowadzącego, a także wyróżnienia w postaci odznak przyznawane za
zdobycie różnych umiejętności lub za wykonanie zadań. Dużą rolę motywującą mogą odegrać ciekawe
tytuły materiałów dydaktycznych oraz forów dyskusyjnych, które przyciągną uwagę i zachęcą
studentów do sprawdzenia, co się pod nimi kryje. Sposób oceniania również ma duże znaczenie. Ocena
formatywna lepiej zachęca i motywuje uczniów niż ocena sumatywna.

17

Przewodnik platformy Open edX, rozdział dotyczące krótkich informacji przesyłanych automatycznie do studentów w trakcie kursu
https://edx.readthedocs.io/projects/edx-partner-coursestaff/en/latest/manage_live_course/automatic_email.html?highlight=information%20forum
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➢ Mechanizmy wsparcia mniej aktywnych uczestników
W czasie przygotowania kursów zamkniętych, przeznaczonych dla ograniczonej liczby uczestników,
warto zaplanować mechanizmy wsparcia, które pomogą szczególnie mniej aktywnym uczestnikom
ukończyć kurs. Mogą one polegać na przykład na:
•
•
•
•
•

wysyłaniu krótkich e-maili lub umieszczaniu wpisów na forum dyskusyjnym przypominających
o zbliżającym się terminie zakończenia prac lub o rozpoczynającym się module,
wysyłaniu e-maili do mniej aktywnych studentów z zapytaniem dlaczego nie wykonują zadań z zachętą, a nie negatywnym komentarzem,
zwiększeniu ocen formatywnych w stosunku do sumatywnych, pozytywnie stymulujących do
pracy,
wyznaczeniu dodatkowych zadań ułatwiających zrozumienie studiowanych zagadnień,
przesłaniu dodatkowych wyjaśnień, informacji, przykładów wyjaśniających trudne treści.

Weryfikacja wiedzy i umiejętności
➢ Pytania sprawdzające w teście są spójne z celem modułu
Rolą testów jest weryfikacja tego, czy studenci zrealizowali zaplanowane w module cele szczegółowe.
Dlatego pytania w teście muszą wynikać z celu modułu. Wynik testu sprawdzającego będzie informacją
dla osoby uczącej się na temat jej postępów.
Testowanie uczenia się wymaga przetłumaczenia celów kursu/modułu na pytania testowe. Kluczowe
jest, aby pytania były napisane prostym i zrozumiałym językiem. Pytania spełnią swoją funkcję
dydaktyczną tylko wtedy, kiedy studenci nie będą mieć problemów z ich zrozumieniem i będą w stanie
udzielić odpowiedzi w sposób, jaki założyli twórcy kursu.
Przykład:
Cel: Celem modułu jest zrozumienie, w jaki sposób poprawnie rozpoznać i zinterpretować zależności
na wykresie Gantta.
Test: Musi odnosić się do wykresu Gantta, 5 pytań o zależności zadań (które zadania muszą być
ukończone, aby kolejne mogły być rozpoczęte, które zadania są realizowane równolegle itd.).
➢ Testy samooceny wiedzy
Tworzenie testów umożliwiających samodzielną weryfikację wiedzy zostało omówione w innym
rozdziale, dlatego teraz skupiono się na wprowadzeniu w ich ocenianiu oceny formatywnej.
Część testów musi mieć charakter edukacyjny, uczący (ang. assessment for learning). Ich celem jest
stworzenie dla studenta okazji i przestrzeni, w której w bezpieczny sposób będzie mógł sprawdzić,
czego się nauczył i czy powinien powtórzyć materiał. Do testów samooceny warto wprowadzić ocenę
formatywną, która stanowić będzie wsparcie w formie sugestii. Testy samooceny wiedzy i umiejętności
mogą być punktowane. Ilość punktów uzyskana przez studenta w takim teście nie powinna wliczać się
do oceny końcowej za kurs.
Testy samooceny wiedzy odgrywają bardzo istotną rolę – sprawdzają, czy założone cele szczegółowe
zostały zrealizowane, tzn. pokazują studentom, czy mogą kontynuować naukę korzystając z kolejnych,
ułożonych sekwencyjnie zasobów lub czy mogą przejść do wykonywania ćwiczeń i innych aktywności.
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Określają zatem progi kompetencyjne, które muszą osiągnąć. Odpowiadając na nie studenci widzą, co
w studiowanym materiale jest najważniejsze, a więc cały czas w trakcie trwania kursu wstępnie testują
swoje kompetencje i wiedzę. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem do
zasobów kursu pytań do samooceny jest ich istotna rola w zwiększaniu koncentracji uczącego się.
Testy samooceny sprawdzą się m.in. do:
•
•
•
•
•
•
•

powtarzania materiału, z którym student się zapoznał,
konstruowania wiedzy na bazie przeczytanych treści,
wykonywania obliczeń,
analizowania zagadnień,
stosowania wiedzy i umiejętności do wykonania zadania,
projektowania i przetwarzania, np. istniejących wzorców, modeli oraz systemów,
oceniania wartości przedstawionych przykładów i zastosowań.

Tabela 10 przedstawia listę pozycji, które warto rozważyć tworząc test umożliwiający samodzielną
weryfikację opanowanych treści ze szczególnym podkreśleniem co taki test musi, a co może posiadać.
Tabela 10. Lista kontrolna, pomocna przy weryfikacji
przygotowanych testów swojej samodzielnej oceny

Lp.
1
2

3

Informacja
Pytania sprawdzające są spójne z celem modułu
Informacja zwrotna jest wyświetlana po udzieleniu
poprawnej, niepoprawnej i częściowo poprawnej
odpowiedzi
Wskazówki naprowadzające studenta na poprawną
odpowiedź wyświetlają się po udzieleniu niepoprawnej
odpowiedzi

Musi
posiadać

Może
posiadać

✔
✔

✔

4

Test zawiera odpowiednią liczbę pytań

✔

5

Kolejność pytań w teście jest odpowiednio
zaplanowana

✔

6

Liczba podejść do testu jest nieograniczona

✔

7

Pytania są punktowane

✔

8

Test zawiera różnorodne typy pytań i pytania
problemowe

✔

Podobnie jak w przypadku quizów o charakterze aktywizującym liczba podejść ani czas wykonania
takich testów nie powinny być limitowane. Mogą składać się z kilku pytań lub zadań. Przy sprawdzaniu
trudniejszych zagadnień warto w informacji zwrotnej od prowadzącego umieścić podpowiedzi – jeśli
kursant popełni błąd, system pokaże mu wskazówki, które pomogą mu następnym razem rozwiązać to
zadanie poprawnie.
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W testach należy ustawić wyświetlanie prawidłowych odpowiedzi – student może zrobić zbyt małe
postępy lub nie zrobić ich wcale, jeśli po zakończeniu testu nie będzie wiedział, dlaczego jego
odpowiedzi były błędne. Limit czasowy może zniechęcić studentów do wykonania zadań testowych,
jeśli zobaczą, że mają za mało czasu na ich dokończenie. Ich wartość edukacyjna będzie wówczas
znikoma. Sposób formułowania pytań i odpowiedzi w testach samooceny wiedzy i umiejętności
omówiono w rozdziale „Treści rozdzielone pytaniami do samooceny wiedzy”.
➢ Typy pytań występujące w testach
Rozwiązywanie wielu testów w kursie może być z czasem monotonne dla studenta. Dlatego warto
zadbać o:
•
•
•

•
•

stosowanie różnych typów pytań,
stosowanie różnych schematów pytań (raz student ma wybrać poprawną odpowiedź, innym
razem niewłaściwą),
przewidywaną sekwencję pytań np. 2 pytania jednokrotnego wyboru, 1 pytanie wielokrotnego
wyboru, 2 pytania jednokrotnego wyboru. To pozwoli skupić całą uwagę studenta na treści
pytań, a nie na ich formacie,
dodawanie elementów graficznych w treści pytania lub odpowiedzi,
wykorzystanie fragmentu filmu w treści pytania.

Miejsce umieszczenia poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi powinno być zróżnicowane w ramach
pytania. Horton (2006)18 wskazuje, że doświadczone osoby rozwiązujące testy jeśli mają zgadnąć
wybiorą 3. z czterech dostępnych opcji. W przypadku pięciu możliwości wybiorą 3. lub 4. odpowiedź.
Istotne jest zatem, aby umiejscowienie poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi było zróżnicowane
w jednym teście. Platforma pozwala także na ustawienie automatycznej zmiany kolejności odpowiedzi
w ramach jednego pytania. Te proste zabiegi mogą przełamać schemat udzielania odpowiedzi
i sprawić, że student będzie bardziej zaangażowany podczas udzielania odpowiedzi.
Zdecydowana większość pytań testowych to pytania zamknięte, które mają skończoną ilość
poprawnych odpowiedzi (jedną lub kilka). Pytania tego typu mogą być efektywnie ocenianie
automatycznie i uzupełnione informacją zwrotną.
Tabela 11 Przedstawia listę pozycji, które warto rozważyć tworząc test ze szczególnym podkreśleniem
co musi a co może taki test posiadać.

18

Horton, WIlliam, 2006, E-learning by Design, Pfeiffer.
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Tabela 11 . Lista kontrolna, typy pytań w testach

lp.

Informacja

Musi
posiadać

Może
posiadać

1

Test zawiera pytania wielokrotnego wyboru

✔

2

Test zawiera pytania typu “lista rozwijana”

✔

3

Test zawiera pytania jednokrotnego wyboru

✔

4

Test zawiera zadania obliczeniowe

✔

5

Test zawiera pytania typu “krótka odpowiedź tekstowa”

✔

6

Test zawiera pytania typu “przeciągnij i upuść”

✔

7

Test zawiera pytania problemowe

✔

➢ Informacja zwrotna
Informacja zwrotna może zawierać m.in.:
•
•
•
•

komentarze pozytywnie stymulujące do pracy, np. „Dobrze sobie radzisz”, „Musisz spróbować
jeszcze raz”,
ocenę formatywną (kształcącą),
słowa zachęty,
rady.

Może także być miejscem w kursie, gdzie student otrzyma dodatkową porcję wyjaśnień na pytania, na
które nie odpowiedział poprawnie.
Po udzieleniu odpowiedzi na pytania testowe studenci są ciekawi, jakie wyniki uzyskali. Mogą zadawać
sobie pytania dotyczące poprawnej odpowiedzi czy popełnionego błędu. Informacja zwrotna powinna
rozwiać te wątpliwości. W większości pytań testowych, informacja zwrotna może być wyświetlana po
zaznaczeniu poprawnej, częściowo poprawnej i niepoprawnej odpowiedzi.
Dobrze, aby w takiej informacji zwrotnej student uzyskał trzy najważniejsze dla niego informacje:
wynik, min. wymagana punktacja oraz co ma zrobić w kolejnym kroku.
Przykład:
Gratulacje. Test został zaliczony. Twój wynik to 85. Min. wymagany wynik to 75. Możesz przejść do
kolejnej części kursu.
Niestety, test nie został zaliczony. Twój wynik to 66. Min. wymagany wynik to 75. Wróć do zawartości
tematu i powtórz test.
Informacja zwrotna do pytań zawartych w testach samooceny wiedzy może być elementem uczącym
i wprowadzić potrzebne modyfikacje w błędnym rozumieniu zagadnień omawianych w kursie.
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Jeżeli celem testu jest nauczenie studenta, a nie ocena jego postępów, informacja zwrotna może być
wyświetlona zarówno po poprawnej, jak i niepoprawnej odpowiedzi.
•

•

po niepoprawnej odpowiedzi: jest okazją do natychmiastowego wskazania nieprawidłowości
i błędów w rozumieniu omawianych aspektów kursu. Należy napisać jasno, dlaczego
odpowiedź jest niepoprawna. W takiej informacji zwrotnej można zamieścić sugestię powtórki
wybranych elementów modułu,
informacja zwrotna po poprawnej odpowiedzi jest dobrą okazją, aby dodać dodatkowe
informacje dla studenta. Taka pogłębiona informacja jest wartościowym materiałem uczącym.
Student odczuwa zadowolenie z sukcesu. Warto w takiej sytuacji dodać poszerzające treści.
Z drugiej strony, jeśli student zgadnie poprawną odpowiedź, informacja zwrotna będzie
elementem tłumaczącym, dlaczego dana opcja odpowiedzi jest prawidłowa - ponownie więc
spełni rolę elementu uczącego.

➢ Wskazówki naprowadzające studenta na poprawną odpowiedź
Obok informacji zwrotnej do pytań testowych, Platforma pozwala na wyświetlenie studentom
wskazówek po udzieleniu niepoprawnej odpowiedzi. Rolą wskazówek jest naprowadzenie studenta na
poprawną odpowiedź. Jest to szczególnie ważne w przypadku pytań, w których studenci muszą
wprowadzić odpowiedź tekstową lub zadań obliczeniowych. Bez takich wskazówek studenci mogą nie
być w stanie kontynuować testu.
Dobrą praktyką jest, aby wskazówek było kilka i aby zostały przygotowane na różnych poziomach
szczegółowości. Pierwsza wskazówka może tylko nieznacznie naprowadzać studenta na poprawną
odpowiedź, na przykład skierować jego uwagę na sedno problemu i pomóc w lepszym zrozumieniu
treści pytania. Kolejne wskazówki powinny przybliżyć studenta do odpowiedzi. Trzecia i ostatnia
wskazówka może wyjaśnić rozwiązanie tym osobom, które wciąż nie udzieliły poprawnej odpowiedzi.
➢ Odpowiednia ilość pytań w teście
Decyzja dotycząca optymalnej ilości pytań w teście powinna być podyktowana celem modułu. Dla
jednostkowego, prostego celu, 3 dobrze zaprojektowane pytania jednokrotnego wyboru mogą być
wystarczające. Bardziej złożone cele mogą wymagać większej ilości pytań bardziej zaawansowanych
niż jednokrotny wybór. Na ilość pytań w teście ma także wpływ cel samego testowania. Jeśli ma służyć
studentowi do monitorowania jak dobrze sobie radzi na kursie, test może składać się z kilku pytań,
które wybiórczo sprawdzą, na ile student rozumie i potrafi zaaplikować wiedzę do konkretnych
problemów.
Zaleca się stosowanie większej ilość krótszych testów, niż mniejszej liczby długich lub jednego
zbiorczego testu na koniec kursu. Podzielenie kursu krótkimi formami sprawdzającymi wiedzę pozwala
studentowi ugruntować ją na bieżąco oraz lepiej przygotować się do końcowego testu.
➢ Kolejność pytań w teście jest odpowiednio zaplanowana
Istotne jest, aby tak budować pytania, by były od siebie niezależne, czyli aby następujące po sobie
pytania nie były odpowiedziami na kwestie, o które studenci zostali zapytani w poprzednich pytaniach.
Pytania powinny być stopniowalne pod względem trudności. Dobrą praktyką jest rozpoczęcie testu 2 3 prostszymi pytaniami „na rozgrzewkę”. W sytuacji kiedy studenci nie są w stanie odpowiedzieć na
początkowe pytania, pojawia się ryzyko, że zrezygnują lub spędzą zbyt dużo czasu na początkowych
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trudnych pytaniach i nie odpowiedzą na te dużo mniej złożone. Umieszczanie prostych pytań na
początku testu jest też czynnikiem motywującym studenta. Udzielenie poprawnej odpowiedzi daje
poczucie sukcesu i sprawia, że student jest bardziej zmotywowany do kontynuacji testu.
Dobrą praktyką jest, aby w przypadku złożonych tematów zadawać serię pytań bazującą na tej samej
sytuacji problemowej, scenariuszu lub opisie przypadku.
➢ Punktowanie pytań
Punktowanie pytań może być wykorzystywane zarówno w testach sprawdzających,
podsumowujących, jak i w testach samooceny wiedzy, do których studenci podchodzą, aby sprawdzić
w jakim stopniu rozumieją zagadnienia poruszane w kursie. Do każdego pytania może być przypisana
wartość punktowa. Jeśli punktacja została włączona w teście, wynik studenta może, ale nie musi mieć
wpływu na ocenę końcową za kurs – zależy to od intencji autora. Punktacja pełni rolę dodatkowej
informacji zwrotnej dla studentów. Jeśli punktacja jest wyłączona, po pytaniach testowych powinna
być wyświetlona pogłębiona, ucząca informacja zwrotna, która będzie zawierała dodatkowe
wyjaśnienia i odwołania do materiałów kursu.
➢ Testy na zakończenie modułu oraz test na zakończenie kursu
Projektując testy na zakończenie modułu czy kursu należy sprawdzić, czy nie pominęliśmy istotnych
kwestii korzystając z listy kontrolnej przestawionej w tabeli 12.

Tabela 12. Lista kontrolna weryfikująca tworzenie testów

Lp.

Informacja

Musi
posiadać

Może
posiadać

1

Pytania sprawdzające są spójne z celem modułu/lekcji

✔

2

Informacja zwrotna jest wyświetlana po udzieleniu poprawnej,
niepoprawnej i częściowo poprawnej odpowiedzi

✔

3

Wskazówki naprowadzające studenta na poprawną odpowiedź
wyświetlają się po udzieleniu niepoprawnej odpowiedzi

✔

4

Test zawiera różnorodne typy pytań

✔

5

Pytania są punktowane

✔

6

Liczba wymaganych testów do wykonania w całym kursie
została określona

✔

7

Kolejność pytań w teście została odpowiednio zaplanowana

✔

8

Kolejność pytań w teście jest zmieniana przy kolejnym podejściu

✔

9

Kolejność odpowiedzi w pytaniu jest inna przy każdym kolejnym
podejściu

✔

10

Test zawiera odpowiednią liczbę pytań

✔
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Etap certyfikacji uczestnictwa
Na etapie certyfikacji kursu następuje finalizacja realizowanych zadań, kończy się też planowany etap
zapoznawania się z treściami i interakcji z innymi uczestnikami, realizowanymi w obrębie szkolenia.
Etap certyfikacji finalizuje kurs poprzez wystawienie elektronicznego zaświadczenia o udziale,
zawierającego wynik uzyskany na etapie weryfikacji. Etap certyfikacji dotyczy ukończenia kursu lub
uzyskania certyfikacji wewnętrznej instytucji posiadającej prawo do wystawiania certyfikatów. Nie
dotyczy certyfikacji zewnętrznej, na przykład realizowanej przez akredytowane centra egzaminacyjne.
Certyfikat udostępniany jest uczestnikowi kursu po wypełnieniu założeń szkoleniowych określonych
w warunkach zaliczenia i umieszczonych w opisie kursu.
Zaświadczenie dostępne w wersji PDF poprzez platformę szkoleniową, a także przesłany na adres email wskazany w profilu uczestnika, w warstwie treści powinien zawierać:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

unikalny identyfikator certyfikatu,
unikalny identyfikator szkolenia (z sekcji metadane),
tytuł szkolenia,
datę ukończenia szkolenia,
datę otrzymania certyfikatu,
okres ważności certyfikatu (opcjonalnie),
imię i nazwisko osoby, która otrzymała certyfikat ukończenia szkolenia,
imię i nazwisko prowadzącego szkolenie,
nazwę Instytucji.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że warstwa graficzna certyfikatu powinna być zgodna z księgą
znaku platformy szkoleniowej lub instytucji odpowiedzialnej za szkolenie.
Szczegółowe wytyczne dotyczące uznawalności i certyfikacji kursów są przedmiotem osobnego
opracowania przygotowanego przez Fundację Młodej Nauki w ramach umowy nr 001/MOOC/2017
zawartej dnia 29 stycznia 2018 r. w Warszawie na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Nr 0001/MOOC/2017 z dnia 13.12.2017 r.
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Ewaluacja kursu
Każdy autor treści dydaktycznych powinien dokonywać ewaluacji swojej pracy w trakcie
przygotowywania koncepcji kursu, opracowywania zasobów, tworzenia aktywności i redagowania
wszystkich innych informacji. Pomoże mu w tym zadaniu lista kontrolna wskazująca zagadnienia, na
które musi zwrócić uwagę w fazie projektowej. Oceny stworzonego kursu powinien też dokonywać
w trakcie jego trwania i po zakończeniu, po to, aby sprawdzić, czy jego kurs jest efektywny i prowadzi
do realizacji zamierzonych efektów uczenia się. Jeśli przeprowadzona analiza wykaże, że stworzone
przez niego środowisko uczenia się ma jakieś wady, powinien je zmodyfikować i wprowadzić korekty
przed rozpoczęciem następnej edycji.
W czasie ewaluacji koncepcji metodycznej i treści dydaktycznych kursu, jego autor musi zwrócić
szczególną uwagę na kwestie merytoryczne i organizację pracy studenta na kursie oraz efektywność
dokonanych przez siebie wyborów. Dlatego też powinien sprawdzić, czy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informacje o kursie, jego strukturze i celach, są wyczerpujące,
zaprojektowane treści dydaktyczne są jasno i zrozumiale sformułowane, przedstawione
i zilustrowane,
język opisu jest prosty i precyzyjny,
jakość merytoryczna treści podanych w zasobach jest adekwatna do zamierzonych celów
kształcenia,
zastosowano odpowiedni podział treści dydaktycznych na moduły,
liczba lekcji i jednostek w każdym module jest adekwatna do zamierzonych celów kształcenia,
pytania są sformułowane w sposób jednoznaczny, a odpowiedzi podane przez autora/autorów
nie budzą wątpliwości,
liczba aktywności motywujących do nauki jest wystarczająca,
pytania do samooceny/refleksji/przemyślenia są umieszczone w odpowiednich miejscach,
ilość czasu przeznaczona na wykonanie całej pracy przewidzianej na moduł jest odpowiednia,
zadania mają odpowiedni poziom trudności,
dobór i sposób formułowania pytań w quizach edukacyjnych są prawidłowe,
typy forów spełniają swoje zadanie,
zadania na forach są dobrze zaprojektowane,
informacje zwrotne są prawidłowo sformułowane i spełniają swój cel,
wprowadzone interakcje (zadania zespołowe, zadania na forach) pozwalają na stworzenie
społeczności uczących się,
wsparcie reaktywne jest wystarczające,
filmy, infografiki i interaktywne prezentacje są zróżnicowane i spełniają założone cele.
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Dokonując ewaluacji kursu warto skorzystać z listy kontrolnej przedstawionej w tabeli 13.
Tabela 13. Lista kontrolna – ewaluacja kursu

Lp.

Informacja

Musi
posiadać

Może
posiadać

1

Informacje o kursie, jego strukturze i celach

✔

2

Zaprojektowane treści dydaktyczne są jasno i zrozumiale
sformułowane/przedstawione/zilustrowane

✔

3

Język opisu jest prosty i precyzyjny

✔

4

Jakość merytoryczna treści podanych w zasobach jest adekwatna
do zamierzonych celów kształcenia

✔

5

Zastosowano odpowiedni podział treści dydaktycznych na
moduły

✔

6

Liczba lekcji i jednostek w każdym module jest adekwatna do
zamierzonych celów kształcenia

✔

7

Pytania są sformułowane w sposób jednoznaczny, a odpowiedzi
podane przez autora/autorów nie budzą wątpliwości

✔

8

Liczba aktywności motywujących do nauki jest wystarczająca

✔

9

Pytania do samooceny/refleksji/przemyślenia są umieszczone
w odpowiednich miejscach

✔

10

Ilość czasu przeznaczona na wykonanie całej pracy przewidzianej
na moduł jest odpowiednia

✔

11

Zadania mają odpowiedni poziom trudności

✔

12

Dobór i sposób formułowania pytań w quizach edukacyjnych są
prawidłowe

✔

13

Wprowadzone interakcje (zadania zespołowe, zadania na forach)
pozwalają na stworzenie społeczności uczących się

14

Typy forów spełniają swoje zadanie

✔

15

Zadania na forach są dobrze zaprojektowane

✔

16

Informacje zwrotne są prawidłowo sformułowane i spełniają swój
cel

✔

17

Wsparcie reaktywne jest wystarczające

✔

18

Filmy/infografiki/interaktywne prezentacje są zróżnicowane
i spełniają założone cele

✔

✔
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Ankieta ewaluacji kursu
Jak wspomniano we wprowadzeniu, ewaluacja kursów na platformie NAVOICA jest jednym
z najważniejszych elementów zapewnienia jakości. Gromadzenie, analiza i archiwizacja opinii i uwag
użytkowników platformy są istotne dla twórców platformy NAVOICA. Z tego powodu przygotowano
ankietę ewaluacyjną kursu, która jest przedstawiona poniżej. Ankieta ta nie może stanowić części
samego kursu – będzie ona przedstawiana każdemu uczestnikowi, który zakończy dowolny kurs na
platformie NAVOICA. Dla twórców jest ona umieszczona w charakterze informacyjnym.
Dane zebrane na podstawie przeprowadzonych ankiet będą udostępniane autorom kursów.

1. Zadania i materiały zaplanowane na kursie pozwoliły mi zrealizować założone cele.
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania

Dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Struktura kursu (podział na moduły/lekcje/jednostki) ułatwiała uczenie się.
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania

Dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Materiały kursowe zawierały treści pozwalające na wykonanie wszystkich zadań.
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania

Dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Zadania w wystarczającym stopniu pomogły zrozumieć studiowane zagadnienia.
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania

Dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Studiowane zagadnienia były przedstawione w sposób zrozumiały.

Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania

Dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Zaplanowane tempo pracy było odpowiednie.
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania

Dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………….
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7. Liczba testów i zadań do wykonania była odpowiednia.
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania

Dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Kurs jest warty polecenia i powinien zostać wznawiony.
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania

Dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Czy zapisałaby się Pani/zapisałby się Pan na inny kurs na naszej platformie?
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania

Dlaczego ? …………………………………………………………………………………
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Wymagania techniczne
Pod względem technicznym Platforma służy do zarządzania całym cyklem życia kursu rozpoczynając od
jego tworzenia, a kończąc na archiwizacji. Z wyjątkiem zaplanowanych momentów konserwacji
i aktualizacji Platforma jest dostępna dla wszystkich typów użytkowników 24 godziny na dobę przez
7 dni w tygodniu, pozwalając na autoryzację i uzyskanie dostępu za pomocą najpopularniejszych
w danym momencie przeglądarek internetowych, pracujących na powszechnie stosowanych
systemach operacyjnych komputerów i urządzeń przenośnych. Aktualnie rekomendowane są
następujące przeglądarki internetowe: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge oraz
Internet Explorer 11.
Szczegółowe wymagania techniczne, które powinien spełniać kurs, umieszczone są poniżej. Należy
traktować je jako wymagania zalecane, jednocześnie pamiętając o tym, że nadrzędną wartością dla
kursu jest osiągnięcie zdefiniowanych celów rozwojowych. Aby mieć pewność, czy uwzględniono
konieczne wymagania techniczne, można się posłużyć tabelą nr 14.
Platforma została zaprojektowana i wdrożona w sposób pozwalający na umieszczanie treści w różnych
formatach, jakości i poziomie szczegółów. Jednak to w gestii autora jest zadbanie o jak najlepsze
doświadczenie uczenia się w danym szkoleniu, a co za tym idzie jak najwyższą jakość treści, instrukcji i
zadań.
Wszystkie kursy muszą być tworzone zgodnie z zasadą „user friendly”, co oznacza prostotę w nawigacji
po kursie, przejrzystość treści, optymalną ilość bodźców i dbałość o szczegóły.
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Tabela 14. Lista kontrolna – zestawienie wymagań technicznych

Informacja

Musi
posiadać

Może
posiadać

Wymagania ogólne
1

Kurs stworzony jest w sposób umożliwiający jego udostępnianie
w modelu 24/7

✔

2

Kurs działa poprawnie na przeglądarkach Google Chrome, Mozilla
Firefox, Safari, Microsoft Edge

✔

3

Kurs działa poprawnie na popularnych przeglądarkach mobilnych.

✔

Metadane
1

Kurs posiada kompletne metadane ogólne

2

Kurs posiada kompletne metadane cyklu życia, techniczne,
edukacyjne, prawne, relacyjne

✔
✔

Tekst
1

Wszystkie teksty szkolenia są poprawne pod względem
merytorycznym

✔

2

Wszystkie teksty szkolenia są poprawne pod względem językowym

✔

3

Instrukcje zapisane są w sposób czytelny, zgodny z modelem
opisanym w rekomendacjach

✔

Pliki źródłowe
Prawa autorskie do plików źródłowych i ich udostępniania posiada

1

autor szkolenia (nie dotyczy plików o licencjach otwartych)

✔

2

Pliki źródłowe są oznaczone informacją o tym, że są plikami
źródłowymi, a nie elementami głównymi szkolenia

✔

3

Oprogramowanie potrzebne do otwarcia plików źródłowych jest
określone w opisie szkolenia

✔

4

Pliki źródłowe są zgodne ze standardem MS Office

✔

Grafika
1

Grafika rastrowa publikowana jest w formacie plików .png, .jpeg, .gif
lub .pdf

✔

2

Grafika wektorowa publikowana jest w formacie plików .svg lub .pdf

✔
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3

Pliki graficzne w formatach innych niż .pdf mają rozdzielczość niższą
niż 4k

✔

4

Maksymalna wielkość pojedynczego pliku graficznego wgrywanego
na serwery platformy wynosi 50MB

✔

Informacja

Musi
posiadać

Może
posiadać

Audio i wideo
1

Pliki audio i wideo spełniają podane parametry techniczne

✔

2

Do każdego pliku wideo dołączony jest plik z transkrypcją audio

✔

3

Maksymalna wielkość pojedynczego pliku filmowego to 5 GB

✔

Interakcje
1

Interakcje dobrane są w sposób logiczny i realizujący założenia
merytoryczne

✔

2

Każda interakcja posiada jasną i poprawną instrukcję

✔

3

Forum ma określony cel, zasady publikowania i moderowania

✔

Quiz
1

Wszystkie pytania quizowe są skonfigurowane zgodnie z wybranym
typem i przeznaczeniem

✔

2

Pytanie i odpowiedzi są jednoznaczne

✔

3

Każde pytanie jest zaopatrzone informacją zwrotną

✔
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Metadane
Każdy kurs MOOC powinien być opisany zestawem metadanych podanych poniżej. Zostały one
stworzone zgodnie z zaleceniami standardu IEEE 1484.12.1 – 2002 Standard for Learning Object
Metadata. Standard ten może służyć inspiracji oraz głębszej analizie zagadnienia metadanych.
Zalecany pakiet metadanych potrzebnych do uruchomienia kursu MOOC obejmuje dane ogólne oraz
metadane szczegółowe. Metadane ogólne, wymagane do podania podczas tworzenia kursu na
Platformie:
•
•
•
•

nazwa kursu,
organizacja,
numer kursu,
edycja kursu.

Nazwa kursu jest to publicznie wyświetlana nazwa kursu. Nie można jej później zmienić. W kolejnych
edycjach kursu można ustawić inną nazwę z poziomu ustawień zaawansowanych. Zalecenia dotyczące
nazwy kursu:
•
•
•
•
•

•

stosowanie zasad składni i interpunkcji języka polskiego,
maksymalna długość nazwy to 70 znaków, przy czym zalecane jest nie nadawanie nazw
dłuższych niż 50 znaków,
jeśli kurs jest częścią serii kursów, nazwa powinna to odzwierciedlać, najlepiej poprzez
zastosowanie schematu „Nazwa serii: nazwa kursu”,
nazwa powinna jasno określać tematykę kursu,
nadając nazwę powinno się wziąć pod uwagę zasady pozycjonowania witryn internetowych
(ang. Search Engine Optimization Guidelines), tak aby kurs był łatwy do odnalezienia spoza
witryny Platformy,
nazwa powinna być kierowana do szerokiego grona odbiorców i, jeśli nie jest to niezbędne, nie
powinna zawierać specjalistycznych skrótów i terminów.

Przykłady nazw:
•
•
•
•
•

Wstęp do nauk komputerowych,
Podstawy programowania obiektowego,
Historia Polski po 1945 roku,
Tworzenie gier komputerowych: Projektowanie gier,
Tworzenie gier komputerowych: Programowanie gier w środowisku Unity.

Określając organizację należy podać nazwę instytucji - uniwersytetu, fundacji, itd. - stojącej za kursem.
Nazwa ta stanowi element adresu URL kursu, dlatego spacje i znaki specjalne są niedozwolone. Nie
można jej później zmienić, natomiast można w przyszłości ustawić inną nazwę organizacji z poziomu
ustawień zaawansowanych.
Przykład: UniwersytetABC, FundacjaTworzeniaKursow
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Numer kursu jest to unikalny numer, który identyfikuje kurs wewnątrz organizacji. Stanowi on element
adresu URL kursu, dlatego spacje i znaki specjalne są niedozwolone, a sam numer nie może zostać
później zmieniony. Zalecenia dotyczące numeru kursu:
•
•
•

nie może mieć więcej niż 10 znaków,
może się składać tylko z liter, cyfr i kropek,
jeśli kurs składa się z kilku modułów bądź jest częścią sekwencji, numer może mieć zakończenie
w postaci .1x, .2x.

Przykładu numerów: INF101, BIO1.1x, Bio1.2x, 6.002.1
Edycja kursu jest to numer bądź nazwa edycji kursu. Stanowi ona element adresu URL kursu, dlatego
spacje i znaki specjalne są niedozwolone, a sama nazwa nie może zostać później zmieniona.
Przykłady: 2018_S1, Lato2018
Dla kursu o podanych metadanych:
•
•
•
•

nazwa kursu: Kurs Testowy,
organizacja: UniwersytetTestowy,
numer kursu: Test.001,
edycja kursu: 2018.1.

fragment adresu URL, kierujący bezpośrednio do kursu, będzie miał następującą postać:
https://.../course-v1:UniwersytetTestowy+Test.001+2018.1
Początek linku będzie miał zróżnicowaną postać w zależności od tego, czy dostęp do kursu będzie
następował z poziomu LMS Platformy, czy z poziomu modułu Studio.
Inne informacje, które nie są obowiązkowe do podania na etapie tworzenia kursu, ale są zalecane do
określenia na poziomie organizacji tworzącej kurs obejmują:
•

•
•

Metadane dodatkowe:
o unikalny identyfikator,
o opis kursu,
o struktura szkolenia (spis modułów),
o stan [nowy, prototyp, pilotaż, produkcja, ewaluacja, wycofany, archiwum],
o status (tylko dla szkoleń o statusie produkcja): [aktywny, nieaktywny].
Metadane dotyczące cyklu życia:
o wersja: 0.xx dla wersji nieopublikowanych, X.X dla aktualizacji.
Metadane techniczne:
o format [synchroniczne, niesynchroniczne, do samodzielnej realizacji, moderowane...],
o wielkość (w MB),
o lokalizacja materiału źródłowego (link),
o informacje dotyczące instalacji (pdf),
o wymagania dotyczące platformy (pdf),
o wymagania techniczne dla uczestników (pdf),
o czas trwania (orientacyjny, wyrażony w godzinach),
o wersja Platformy, na której kurs był przygotowany.

49
ul. Uniwersytecka 5 lok. 12, Warszawa 02-036

www.fmn.org.pl

•

•

•

Metadane Edukacyjne:
o liczba prowadzących,
o liczba osób wsparcia technicznego,
o poziom interaktywności,
o grupa docelowa,
o cele rozwojowe,
o kontekst,
o poziom trudności (podstawowy/zaawansowany, szkoła średnia/I poziom
studiów/studia doktoranckie).
Metadane Prawne:
o koszt wytworzenia,
o koszt wykorzystania,
o koszt wykorzystania na 1 uczestnika,
o koszt prowadzenia i uruchomienia,
o prawa autorskie.
Metadane Relacyjne:
o status: [kurs samodzielny, meta-kurs, część kursu].

Zaleca się określanie powyższych danych na poziomie organizacji dla każdego kursu. Dane te mogą
posłużyć do szczegółowej analizy kursów tworzonych przez organizację, określenia wskaźników oceny
oraz usprawnienia samego procesu tworzenia kursów.

Tekst
Tekst przygotowywany na potrzeby kursu powinien być logiczny, spójny, precyzyjny i pozbawiony
błędów. Powinien być przygotowany przy użyciu standardowych edytorów tekstu w języku
zrozumiałym i akceptowalnym przez grupę docelową, której potrzeby rozwojowe realizuje.
Materiały tekstowe, niezależnie od miejsca powstawania, muszą zbyć dodawane przez udostępniony
edytor HTML oraz opatrzone semantycznie poprawnym, zgodnym ze standardem HTML5
formatowaniem nagłówków, wytłuszczeń, pochylenia, podkreśleń, indeksowania, wyliczeń
i wypunktowań19.
➢ Instrukcje
Tworząc instrukcje do wszystkich zadań, ćwiczeń i działań w obrębie kursu należy przyjąć następujące
założenia:
•
•
•

19

uczestnicy są na Platformie po raz pierwszy i nie znają jej funkcji,
uczestnicy biorą udział w kursie po raz pierwszy, nie znają jego struktury, kontekstów itp.,
uczestnicy nie poświęcą czasu na czytanie podręcznika korzystania z Platformy, ale
z perspektywy formalnej zaakceptowali regulamin, a co za tym idzie znają zasady panujące na
stronie i na kursie.

Patrz: https://www.w3schools.com/html/default.asp
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Tworząc instrukcję postępowania należy przestrzegać następujących zasad:
A. Gdzie jestem? – informacja, w którym miejscu szkolenia zaczyna się zadanie do wykonania
i na czym polega.
B. Co mam robić? – określa jakie kroki powinien wykonać użytkownik.
C. Co ma się stać? – opisuje oczekiwany rezultat.
D. Jakie są kryteria sukcesu/oceny? – dla zadań ocenianych.
Dozwolone jest zamieszczanie istniejących plików instrukcji, ale w takim przypadku istotne jest, żeby
były one możliwe do wyświetlenia bezpośrednio na ekranie kursu. Popularną praktyką jest
zamieszczanie takich plików za pomocą Google Slides.

Pliki źródłowe
Pliki źródłowe, które stanowić będą podstawę do realizowania ćwiczeń i zadań, powinny być
umieszczone na Platformie jako pliki do pobrania. Muszą być wyraźnie oznaczone słowami „Materiał
źródłowy”, aby nie powodować nieporozumień dotyczących sposobu wykorzystania. Ma to ogromne
znaczenie zwłaszcza w przypadku materiałów tekstowych, prezentacji, audio itp., które mogą zostać
mylnie traktowane jako treści kursu, a nie materiał źródłowy potrzebny do wykonania konkretnego
zadania.
Zaleca się stosowanie plików w standardzie Microsoft Office (np. .docx, .xlsx, .pptx) i Adobe Acrobat
Reader (pdf).

Grafika
Zdjęcia i wszelkie elementy graficzne należy umieszczać w formatach .png, .jpeg, .gif lub .pdf.
Schematy, wykresy i elementy, które można przedstawić za pomocą grafiki wektorowej powinny zostać
umieszczone na Platformie w postaci plików SVG. Rekomendowane rozdzielczości nie powinny
przekraczać maksymalnej rozdzielczości 4K (3840 x 2160) – rysunek 8, a jednocześnie realizować
założenia merytoryczne. Schematy o większych rozmiarach powinny zostać przygotowane w postaci
PDF lub za pomocą dedykowanego komponentu dostępnego z poziomu Platformy. Zdjęcia o większej
rozdzielczości niż 4K powinny być opisane jako materiał źródłowy i zostać załączone w oryginalnych
(lub większych rozdzielczościach niż 4K) jedynie, gdy wymaga tego szkolenie. Maksymalna wielkość
pojedynczego pliku graficznego wgrywanego na serwery platformy wynosi 50MB.

Rysunek 8. Rekomendowane rozdzielczości grafik
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Audio
Wszystkie nagrania dźwiękowe, które stanowić mają materiał do zapoznania się przez uczestników
kursu, powinny być dostępne w wersji do odtworzenia na stronie WWW, czyli dodawane przez edytor
HTML (system posiada wbudowany odtwarzacz) i spełniać następujące wymagania techniczne:
•
•
•
•
•

kodek: .aac, .mpeg, .mp3, .ogg, .wav,
bitrate: 192 kbps (Constant Bit Rate),
loudness target: -16 LUFS,
próbkowanie: 44.1KHz,
kanały: Stereo (nie joint stereo) lub Mono.

Platforma wspiera zróżnicowane formaty plików audio jednak zalecanym formatem jest .mp3.
Maksymalna wielkość pliku dźwiękowego, tekstowego, dokumentu (PDF, DOC, itd.) lub
multimedialnego to 50 MB. W przypadku plików audio związanych z konkretnym zadaniem w kursie
(np. edycja audio, nagrania historyczne) pliki nie muszą spełniać powyższych wymagań.

Wideo
Wszystkie nagrania filmowe, włączając screencasty, animacje 2D i 3D, które stanowić mają materiał do
zapoznania się przez uczestników kursu, powinny być dostępne w wersji do odtworzenia na stronie
WWW, czyli dodawane przez edytor HTML (system posiada wbudowany odtwarzacz) i spełniać
następujące wymagania techniczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

format: .mp4,
rozdzielczość HD 720p (1280x720),
kodek: H.264 .mp4,
liczba klatek na sekundę: 29.97 fps (progressive),
aspekt: 1.0,
bitrate: VBR, 2 pass,
target VBR: 1 mbps,
audio: AAC 44.1 / 192 kbps,
transkrypcja do filmu: format .srt.

Maksymalna wielkość pojedynczego pliku filmowego to 5 GB.
➢ Transkrypcja do materiałów wideo
Każdy plik wideo musi mieć dołączony plik z napisami (transkrypcja audio). W przypadkach kiedy
ścieżka audio w nagraniu wideo nie jest w języku polskim i kiedy nie jest to umotywowane treścią
zadania w kursie, transkrypcja audio powinna obejmować tłumaczenie.
Zalecenia dotyczące plików z transkrypcją:
•

•
•
•

każdy plik transkrypcji powinien mieć nadaną unikalną nazwę, tak żeby ta nazwa nie
powtarzała się nie tylko wewnątrz danego kursu ale, też między żadnymi innymi kursami
(a zatem ogólne nazwy jak „teskt1, tekst2, tekst3” są niezalecane),
nazwy pików nie powinny zawierać żadnych znaków specjalnych (włączając w to polskie znaki)
ani kropek (z wyjątkiem kropki oddzielającej nazwę od rozszerzenia),
plik musi posiadać rozszerzenie .srt,
pojedynczy tekst wyświetlany użytkownikowi powinien być widoczny przez minimum
3sekundy,

52
ul. Uniwersytecka 5 lok. 12, Warszawa 02-036

www.fmn.org.pl

•
•
•
•
•

widoczny tekst nie powinien przekraczać dwóch do trzech linijek na ekranie,
każda linia tekstu powinna mieć maksymalnie 32 znaki,
każdy tekst powinien być zsynchronizowany ze ścieżką audio,
w przypadku, gdy w nagraniu wideo jest więcej niż jedna mówiąca osoba, to w napisach
powinno być zaznaczone kto wypowiada daną kwestię,
wszelkie dźwięki nie będące mową ludzką powinny być opisane z nawiasach kwadratowych,
np. [ŚMIECH], [MUZYKA], [DŹWIĘK SILNIKA].

Interakcje
W celu właściwego określenia sposobu rozumienia interakcji przyjęto bardzo ogólną definicję, która
mówi: Interakcja jest to wzajemna relacja wymagająca przynajmniej 2 podmiotów i 2 działań i ma
miejsce, gdy te obiekty wchodzą ze sobą w jakąś akcję20.
Na tej podstawie zaleca się, aby21:
•

•
•

interakcje były stworzone w sposób przewidywalny, użyteczny i dostępny (np. jeśli na stronie
ma zostać wykonana akcja kliknięcia, to potrzebny jest do tego element będący przyciskiem,
lub hiperłącze, jeśli ma zostać wprowadzona dana tekstowa, to wykorzystany do tego zostaje
odpowiedni element HTML będący polem do wpisywania tekstu),
interakcje opatrzone były instrukcją wykorzystania,
interakcje posiadające szczególne wymagania, np. rozpoznawanie kolorów, czy przeciągnijupuść, posiadały możliwość zrealizowania w sposób alternatywny dla uczestników kursu,
którzy nie są w stanie rozróżnić kolorów, lub spełnić wymagań motorycznych.

Specjalnym typem interakcji w kursie jest przestrzeń dyskusyjna (forum dyskusyjne), na którym
studenci publikują odpowiedzi na kwestię poruszoną w dyskusji. Wszystkie dyskusje zostają również
zbiorczo zebrane w stronę „Dyskusja” (patrz: Etap realizacji – Ogólna struktura kursu). Planując
przestrzeń dyskusyjną na Platformie należy brać pod uwagę rozróżnienie między dyskusjami ogólnie
związanymi z całym kursem, a między dyskusjami dedykowanymi konkretnemu tematowi, problemowi
bądź określonej części kursu. Techniczny aspekt włączania i konfiguracji przestrzeni dyskusyjnych jest
dostępny w odpowiednim dziale dokumentacji platformy Open edX 22.
Poza wbudowanymi, dostępnymi domyślnie typami interakcji Platforma daje możliwość dostępu do
bardziej zaawansowanych modułów bądź tworzenia własnych rozszerzeń pozwalających na określony
typ interakcji. Wszelkie pytania dotyczące tego zagadnienia należy kierować bezpośrednio do
Operatora lub Administratora Platformy.

Quiz i zadanie
Każdy quiz na platformie musi być tworzony w narzędziu Studio i stanowić integralną część szkolenia.
W zależności od wymagań projektowych należy dobrać odpowiedni typ pytań:
•
•
•

jednokrotnego wyboru,
wielokrotnego wyboru,
wyboru z rozwijanej listy,

20

Moore, M. G. (1989). Three types of interaction. The American Journal of Distance Education, 3(2), 1 – 6
oraz Anderson, T. D. (2003a). Modes of interaction in distance education: Recent developments and research questions. In M. G. Moore
and W. G. Anderson (Eds.) Handbook of distance education (p. 129-144). Mahwah, NJ.: Erlbaum
22
https://edx.readthedocs.io/projects/open-edx-building-and-running-a-course/en/latest/course_components/create_discussion.html
https://edx.readthedocs.io/projects/open-edx-building-and-running-acourse/en/latest/manage_discussions/set_up_divided_discussions.html
21
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•
•
•
•
•
•

z otwartą odpowiedzią (wymaga wpisania odpowiedzi przez studenta),
z otwartą odpowiedzią numeryczną,
z mapowaniem obrazka,
przeciągnij i upuść,
ćwiczenie do przypisu,
ćwiczenia z wzajemną oceną (peer assesment).

Ponadto każdy quiz na początku powinien w sposób jasny określać zasady działania w jego obrębie.
Zwłaszcza dla quizów stanowiących o powodzeniu/zaliczeniu danego modułu lub całego kursu
konieczne jest określenie zasad.
Każde pytanie musi posiadać:
•
•
•
•

jasną, pozbawioną błędów i jednoznaczną treść (tekstową, graficzną, lub multimedialną),
jasne, pozbawione błędów i jednoznaczne odpowiedzi, (tekstowe, graficzne lub
multimedialne),
informację zwrotną (graficzną i tekstową) na temat poprawności (właściwa odpowiedź, błędna
odpowiedź),
informację zwrotną (tekstową, graficzną, lub multimedialną) dotyczącą udzielonej odpowiedzi.

W zależności od celu quizu może on, na poziomie pytań lub całego quizu, posiadać punktację (np. quiz
certyfikujący) lub nie. W pierwszym przypadku dla każdego z pytań należy określić wartość punktową
dla odpowiedzi poprawnej, częściowo poprawnej (np. w pytaniu wielokrotnego wyboru uczestnik
wybrał jedynie jedną poprawną odpowiedź), błędnej (np. zero punktów za złą odpowiedź, bądź punkty
ujemne).
Tworząc zadanie należy przygotować zrozumiałą dla każdego użytkownika, spójną i jednoznaczną
instrukcję. Jest to szczególnie ważne przy ocenie w systemie peer assesment.
W celu przygotowania właściwej struktury zadań należy pamiętać o następującej strukturze:
A.
B.
C.
D.
E.

Nazwa zadania.
Instrukcja.
Ilość możliwych podejść.
Zasady oceniania.
Pole odpowiedzi lub wyboru.

Narzędzia zewnętrzne
W przypadku, gdy w toku realizacji kursu przez studenta wymagana jest instalacja oprogramowania
zewnętrznego lub rejestracja na stronach obcych, taka informacja musi znaleźć się w etykiecie kursu
przed rejestracją uczestnika na kurs.
Narzędzia zewnętrzne powinny być również sprawdzone pod względem licencji dotyczących samego
narzędzia, a także wytworzonych za ich pomocą prac. Licencje narzędzi zewnętrznych muszą być
przede wszystkim bezpieczne pod względem prawnym dla uczestników kursu, a wszelkie integracje lub
umieszczanie komponentów zewnętrznych musi być ustalone z osobami zarządzającymi platformą.
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Załączniki
Listy kontrolne
Poniżej zestawiono wszystkie listy kontrolne umieszczone w dokumencie.
Lista kontrolna nr 1 – Etykieta kursu
Lp.

Informacja

Musi
posiadać

1

Tytuł kursu

✔

2

Podtytuł uszczegółowiający tytuł lub jedno zdanie
informujące o treści kursu, które zostanie
umieszczone pod tytułem.

✔

3

Film/zdjęcie/grafika ilustrujące zawartość kursu

✔

4

Czas trwania całego kursu

✔

5

Liczba tygodniowych modułów

✔

6

Liczba godzin pracy studenta w ciągu całego kursu

✔

7

Liczba godzin pracy studenta w ciągu tygodnia

✔

8

Wymagania wstępne dotyczące wiedzy i/lub
umiejętności uczestników kursu (można podać
brak wymagań wstępnych)

✔

9

Poziom trudności

✔

10

Warunki ukończenia kursu (krótka informacja)

✔

11

Warunki uzyskania certyfikatu, jeśli kurs kończy się
certyfikatem

✔

12

Informacje o autorze/autorach
(afiliacja, krótki biogram na nie więcej niż 100
słów i zdjęcie)

✔

13

Typ kursu: otwarty/z ograniczoną liczbą
uczestników

✔

14

Krótki opis treści kursu (do 300 słów)

✔

15

Zakładane efekty kształcenia

✔

Może
posiadać
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Lista kontrolna nr 2 – Organizacja treści tematycznych
Musi
posiadać

Może
posiadać

Lp.

Informacja

1

Krótki opis informujący uczących się o treściach, strukturze
i organizacji pracy na kursie na powitanie

✔

2

Przestrzeń dla uczestników do przedstawienia się i przywitania.

✔

3

Sylabus

✔

4

Podział na moduły

✔

5

Treści ułożone w moduły

✔

6

Tematy modułów

✔

7

Sposób udostępniania modułów

✔

8

Liczba godzin pracy studenta określona dla każdego modułu

✔

9

Krótkie informacje przesyłane przez platformę do skrzynek mailowych
kursantów

10

Hierarchia zagadnień podana jako spis treści

✔

11

Treści podzielone na lekcje i ich zagłębienia

✔

12

Tytuły modułów, lekcji i jednostek

✔

13

Lity tekst każdej jednostki modułu poprzecinany elementami
graficznymi

✔

14

Jednostki organizacyjne treści modułu zawierające tylko elementy
graficzne i multimedialne

✔

15

Krótkie filmy ilustrujące/wyjaśniające prezentowane zagadnienia

✔

16

Treści rozdzielone pytaniami/zadaniami do refleksji

✔

17

Treści kończące się pytaniami/punktami do samooceny

✔

18

Treści rozdzielone pytaniami/zadaniami z odpowiedziami lub
podpowiedziami i odpowiedziami

✔

19

Treści z wyszczególnionymi definicjami

✔

20

Treści z zadaniami do przemyślenia

✔

21

Treści graficzne i filmy kończące się quizami z pytaniami

✔

22

Podsumowanie/wyszczególnienie najważniejszych kwestii

✔

23

Treści do sekcji „najczęściej zadawane pytania” (ang. FAQ), odnoszące
się do strony merytorycznej i organizacyjnej kursu

✔

✔
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Lista kontrolna nr 3 – Organizacja aktywności tematycznych
Lp.

Informacja

Musi
posiadać

Może
posiadać

1

Zadania/pytania merytoryczne do umieszczenia na forum głównym
kursu

✔

2

Zadania/pytania merytoryczne do umieszczenia na forach kończących
moduły

✔

3

Nazwa forum dyskusyjnego i tekst wprowadzający do forum kwestii
pozamerytorycznych np. organizacyjnych

✔

4

Określenie liczby wpisów i częstotliwości brania udziału w dyskusji

✔

5

Quizy z zadaniami/pytaniami ułatwiającymi zaliczenie modułu i/lub
lekcji, np. prawda/fałsz, jednokrotny/wielokrotny wybór, dopasowanie

✔

6

Quizy z zadaniami/pytaniami zaliczającymi cały moduł, np.
prawda/fałsz, jednokrotny/wielokrotny wybór, dopasowanie

✔

7

Osobne quizy z zadaniami/pytaniami do infografiki i zadań filmowych
ułatwiające zrozumienie treści

✔

8

Pytania do refleksji niezawierające odpowiedzi, zachęcające do
skupienia uwagi na ważnych/dodatkowych kwestiach, wprowadzane
na koniec modułu/lekcji/materiału graficznego lub filmowego

✔

9

Pytania otwarte zaliczające moduł w przypadku kursów z ograniczoną
liczbą uczestników

✔

10

Zadania dla uczestników polegające na współocenianiu swoich prac
z określeniem liczby prac wysyłanych przez platformę do każdego
uczestnika kursu

✔

11

Skala ocen i oceny za prawidłowe odpowiedzi/ocena
opisowa/komentarz w zadaniach quizowych stymulujących do nauki

12

Treść informacji zwrotnej towarzyszącej pytaniom w quizie/całemu
quizowi, a będącej dłuższym opisem zawierającym sugestie polepszenia
wiedzy/umiejętności i/lub poszerzenia studiowanych zagadnień

✔

13

Zadania grupowe z określeniem liczby członków grupy i zasad doboru
członków grupy

✔

14

Częstotliwość/terminy i zasady komunikowania się z
nauczycielem/nauczycielami w czasie trwania kursu

15

Podział zadań na kończące się oceną sumatywną (punkty/oceny
tradycyjne) i formatywną (kształcącą, opisową)

✔

16

Dodatkowe zadania nieobowiązkowe z podaniem zasad ich wykonania i
korzyści, jakie z ich wykonania odniosą studenci

✔

17

Mechanizmy motywujące studentów do systematycznej pracy na kursie

18

Mechanizmy wsparcia mniej aktywnych uczestników

✔

✔

✔
✔
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Lista kontrolna nr 4 - Ewaluacja przygotowanego kursu
Lp.

Informacja

Musi
posiadać

Może
posiadać

1

Informacje o kursie, jego strukturze i celach

✔

2

Zaprojektowane treści dydaktyczne są jasno i zrozumiale
sformułowane/przedstawione/zilustrowane

✔

3

Język opisu jest prosty i precyzyjny

✔

4

Jakość merytoryczna treści podanych w zasobach jest
adekwatna do zamierzonych celów kształcenia

✔

5

Zastosowano odpowiedni podział treści dydaktycznych na
moduły

✔

6

Liczba lekcji i jednostek w każdym module jest adekwatna do
zamierzonych celów kształcenia

✔

7

Pytania są sformułowane w sposób jednoznaczny, a
odpowiedzi podane przez autora/autorów nie budzą
wątpliwości

✔

8

Liczba aktywności motywujących do nauki jest wystarczająca

✔

9

Pytania do samooceny/refleksji/przemyślenia są umieszczone
w odpowiednich miejscach

✔

10

Ilość czasu przeznaczona na wykonanie całej pracy
przewidzianej na moduł jest odpowiednia

✔

11

Zadania mają odpowiedni poziom trudności

✔

12

Dobór i sposób formułowania pytań w quizach edukacyjnych
są prawidłowe

✔

13

Wprowadzone interakcje (zadania zespołowe, zadania na
forach) pozwalają na stworzenie społeczności uczących się

14

Typy forów spełniają swoje zadanie

✔

15

Zadania na forach są dobrze zaprojektowane

✔

16

Informacje zwrotne są prawidłowo sformułowane i spełniają
swój cel

✔

17

Wsparcie reaktywne jest wystarczające

✔

18

Filmy/infografiki/interaktywne prezentacje są zróżnicowane
i spełniają założone cele

✔

✔
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Lista kontrolna 5 – Strategia oceniania
L.p.

Informacja

Musi
posiadać

1

Cele i efekty kształcenia opisują zasób wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych, które uczący się nabędzie
w czasie kursu

✔

2

Strategia oceniania jest spójna z założonymi celami,
efektami kształcenia i zadaniami w kursie

✔

3

Cele szczegółowe dla modułów są spójne z celami
określonymi na poziomie kursu

✔

4

Efekty kształcenia są określone adekwatnie do poziomu
zaawansowania kursu

✔

5

Strategia oceniania jest opisana w przewodniku po kursie

✔

6

Warunki ukończenia kursu są opisane w przewodniku po
kursie

✔

7

Ocena formatywna została zaplanowana w kursie i jest jego
integralną częścią

✔

8

Ocena formatywna jest przeprowadzana w każdym module

✔

9

Ocena sumatywna została zaplanowana w kursie i jest jego
integralną częścią

✔

10

Ocena sumatywna jest przeprowadzana w trakcie kursu

✔

11

Zadania są podzielone na kończące się oceną sumatywną
i oceną formatywną

✔

12

Ocena sumatywna i ocena formatywna uwzględnia
różnorodne typy zadań

✔

Może
posiadać
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Lista kontrolna 6 – Testy samooceny
Lp.

Informacja

Musi
posiadać

Może
posiadać

1

Pytania sprawdzające są spójne z celem modułu

✔

2

Informacja zwrotna jest wyświetlana po udzieleniu
poprawnej, niepoprawnej i częściowo poprawnej odpowiedzi

✔

3

Wskazówki naprowadzające studenta na poprawną
odpowiedź wyświetlają się po udzieleniu niepoprawnej
odpowiedzi

✔

4

Test zawiera odpowiednią liczbę pytań

✔

5

Kolejność pytań w teście jest odpowiednio zaplanowana

✔

6

Liczba podejść do testu jest nieograniczona

✔

7

Pytania są punktowane

✔

8

Test zawiera różnorodne typy pytań i pytania problemowe

✔
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Lista kontrolna 7 – Testy na zakończenie modułu oraz test na zakończenie kursu
Lp.

Informacja

Musi
posiadać

Może
posiadać

1

Pytania sprawdzające są spójne z celem modułu/lekcji

✔

2

Informacja zwrotna jest wyświetlana po udzieleniu poprawnej,
niepoprawnej i częściowo poprawnej odpowiedzi

✔

3

Wskazówki naprowadzające studenta na poprawną odpowiedź
wyświetlają się po udzieleniu niepoprawnej odpowiedzi

✔

4

Test zawiera różnorodne typy pytań

✔

5

Pytania są punktowane

✔

6

Liczba wymaganych testów do wykonania w całym kursie
została określona

✔

7

Kolejność pytań w teście została odpowiednio zaplanowana

✔

8

Test zawiera odpowiednią liczbę pytań

✔

Lista kontrolna 8 – Typy pytań w testach
Lp.

Informacja

Musi
posiadać

Może
posiadać

1

Test zawiera pytania wielokrotnego wyboru

✔

2

Test zawiera pytania typu “lista rozwijana”

✔

3

Test zawiera pytania jednokrotnego wyboru

✔

4

Test zawiera zadania obliczeniowe

✔

5

Test zawiera pytania typu “krótka odpowiedź tekstowa”

✔

6

Test zawiera pytania typu “przeciągnij i upuść”

✔

7

Test zawiera pytania problemowe

✔
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Lista kontrolna 9 – Ocenianie wzajemnie (Peer assesment)
Lp.

Musi
posiadać

Informacja

Może
posiadać

1

Zadania oceniane wzajemnie przez studentów mają
przypisaną wagę w ocenie końcowej za kurs

2

Została zaplanowana optymalna liczba zadań ocenianych
wzajemnie przez studentów w ramach kursu

3

Studenci muszą ocenić min. 3 prace innych studentów

4

Wzajemne ocenianie prac studentów jest poprzedzone oceną
próbnej pracy

✔

5

Elementem oceny wzajemnej jest samoocena własnej pracy
studenta

✔

6

Ocena wzajemna studentów może być nadpisana przez
prowadzącego

✔

7

Zadanie posiada dwa jasno określone terminy: na złożenie
pracy i wykonanie oceny wzajemnej

✔

8

Zostało dodane forum jako kanał wsparcia w ocenianiu

✔

9

Tabela kryteriów oceniania wzajemnego została opracowana
do zadania

✔

10

Kryteria w tabeli mają przypisaną skalę punktów

✔

11

Tabele kryteriów oceniania są dostępne dla studentów przed
wykonaniem zadania

✔

12

Studenci udzielają opisowej informacji zwrotnej do zadania

✔

✔
✔
✔

Lista kontrolna 10 – Zadania realizowane w grupach
Lp.

Informacja

Musi
posiadać

1

Sposób oceniania pracy grupowej został zdefiniowany

✔

2

Sposób oceniania pracy grupowej wynika z celu zadania

✔

3

Ocena za zadania realizowane w grupie wpływa na ocenę
końcową kursu

Może
posiadać

✔
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Lista kontrolna 11– Wymagania techniczne
Informacja

Musi
posiadać

Może
posiadać

Wymagania ogólne
1

Kurs stworzony jest w sposób umożliwiający jego udostępnianie
w modelu 24/7

✔

2

Kurs działa poprawnie na przeglądarkach Google Chrome,
Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge

✔

3

Kurs działa poprawnie na popularnych przeglądarkach
mobilnych.

✔

Metadane
1

Kurs posiada kompletne metadane ogólne

2

Kurs posiada kompletne metadane cyklu życia, techniczne,
edukacyjne, prawne, relacyjne

✔
✔

Tekst
1

Wszystkie teksty szkolenia są poprawne pod względem
merytorycznym

✔

2

Wszystkie teksty szkolenia są poprawne pod względem
językowym

✔

3

Instrukcje zapisane są w sposób czytelny, zgodny z modelem
opisanym w rekomendacjach

✔

Pliki źródłowe
1

Prawa autorskie do plików źródłowych i ich udostępniania
posiada autor szkolenia

✔

2

Pliki źródłowe są oznaczone informacją o tym, że są plikami
źródłowymi, a nie elementami głównymi szkolenia

✔

3

Oprogramowanie potrzebne do otwarcia plików źródłowych jest
określone w opisie szkolenia

✔

4

Pliki źródłowe są zgodne ze standardem MS Office

✔

Grafika
1

Grafika rastrowa publikowana jest w formacie plików .png, jpeg,
.tiff, .gif lub .pdf.

✔

2

Grafika wektorowa publikowana jest w formacie plików .svg lub
.pdf

✔
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3

Pliki graficzne w formatach innych niż .pdf mają rozdzielczość
niższą niż 4k

✔

4

Maksymalna wielkość pojedynczego pliku graficznego
wgrywanego na serwery platformy wynosi 50MB

✔

Informacja

Musi
posiadać

Może
posiadać

Audio i wideo
1

Pliki audio i wideo spełniają podane parametry techniczne.

✔

2

Do każdego pliku wideo dołączony jest plik z transkrypcją audio

✔

3

Maksymalna wielkość pojedynczego pliku filmowego to 5 GB

✔

Interakcje
1

Interakcje dobrane są w sposób logiczny i realizujący założenia
merytoryczne

✔

2

Każda interakcja posiada jasną i poprawną instrukcję

✔

3

Forum ma określony cel, zasady publikowania i moderowania

✔

Quiz
1

Wszystkie pytania quizowe są skonfigurowane zgodnie
z wybranym typem i przeznaczeniem

✔

2

Pytania i odpowiedzi są jednoznaczne

✔

3

Każde pytanie jest opatrzone informacją zwrotną

✔
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Ankieta ewaluacji kursu
1. Zadania i materiały zaplanowane na kursu pozwoliły mi zrealizować założone cele.
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania

Dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Struktura kursu (podział na moduły/lekcje/jednostki) ułatwiała uczenie się.
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania

Dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Materiały kursowe zawierały treści pozwalające na wykonanie wszystkich zadań.
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania

Dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Zadania w wystarczającym stopniu pomogły zrozumieć studiowane zagadnienia.
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania

Dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Studiowane zagadnienia były przedstawione w sposób zrozumiały.

Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania

Dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Zaplanowane tempo pracy było odpowiednie.
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania

Dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Liczba testów i zadań do wykonania była odpowiednia
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania

Dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Kurs jest warty polecenia i powinien zostać wznowiony
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Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania

Dlaczego? ……………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Czy zapisałaby się Pani/zapisałby się Pan na inny kurs na naszej platformie?
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Nie mam zdania

Dlaczego ? …………………………………………………………………………………
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