Wprowadzenie
Niewątpliwie jesteśmy świadkami intensywnych przeobrażeń w obszarze edukacji.
Zmiany te wynikają z dynamicznych przemian społeczno-kulturowych, których katalizatorem
jest powszechny dostępem do technologii i informacji. Najwyższy czas pogodzić się z faktem,

Dlaczego
zmiany są
konieczne?

że każdy młody człowiek może we własnym zakresie poznać interesujące go zagadnienia
i rozwinąć potrzebne umiejętności, a dyplom uczelni wyższej nie daje mu gwarancji
zatrudnienia. Czy mamy zatem do czynienia z załamaniem się uczelnianej hegemonii? Gdyby
tak było, to każdy obywatel posiadający komputer z dostępem do internetu byłby potencjalnym
autorytetem i specjalistą w każdej dziedzinie życia. Wiedza postrzegana jako ogół
usystematyzowanych i prawdziwych informacji wraz z umiejętnością ich wykorzystywania
przeznaczona jest tylko dla tych, którzy opanowali sztukę samokształcenia i rozwiązywania
problemów. To znaczy dla osób, które potrafią wyznaczyć sobie cel, wybrać odpowiednie treści
spośród morza informacji, zastosować właściwe metody, formy i środki oraz kontrolować cały
proces podtrzymując odpowiedni poziom motywacji. Tych kompetencji nie można „pobrać”
z internetu i nie są one kształtowane na odpowiednim poziomie w ramach edukacji szkolnej.
Ich znaczenie jest szczególne ważne w odniesieniu do nauk technicznych, gdzie wiedza
permanentnie dezaktualizuje się i wciąż powstają nowe możliwości oraz potrzeby związane
z wykorzystanie dóbr cywilizacji cyfrowej. Świadomość w tym zakresie powoduje, że student
nie jest odpowiednio zmotywowany do poznawania podstaw z danej dziedziny nauki oraz jest
negatywnie nastawiony do klasycznej metodyki kształcenia. Powyższe uwarunkowania
wymuszają zmianę roli wykładowcy z dostarczającego i sprawdzającego wiedzę do roli
refleksyjnego praktyka, który korzystając ze swojego doświadczenia zawodowego wspiera
proces nabywania wiedzy przez studenta i rozwija w nim umiejętność samodzielnego myślenia
oraz działania. To z kolei oznacza potrzebę zmiany tradycyjnej metodyki nauczania oraz
sposobu doboru treści. Celem tego podręcznika jest omówienie modelu kształcenia, który
odpowiada na potrzeby edukacyjne młodego pokolenia, pozwala na efektywne wykorzystanie
edukacji na odległość oraz jest zgodny z obowiązującymi normami prawno-administracyjnymi.
W założeniu publikacja ta ma też służyć nauczycielom akademickim w procesie projektowania
kursów i opracowania materiałów dydaktycznych przeznaczonych do wykorzystania w ramach
studiów internetowych. Przedstawione przykłady mają na celu zwiększyć poglądowość
przyjętych rozwiązań metodycznych, a opracowane kwestionariusze oceny struktury treści oraz
materiałów są elementem systemu podnoszenia jakości kształcenia.

Czemu ma
służyć ten
podręcznik?

Wprowadzenie
Podręcznik składa się z trzech nadrzędnych części:

Część I - model dydaktyczny;

Część II - procedura projektowania kursów;

Część III - instrukcja tworzenia materiałów.

W celu zwiększenia przejrzystości podręcznika na prawym marginesie zostały oznaczone
tematy przewodnie w formie pytań. Lista wszystkich pytań wraz ze stronami, na których można
znaleźć odpowiedzi została umieszczona na stronie tytułowej każdej z części podręcznika.
Ponadto podręcznik zawiera szereg przykładów wdrożenia proponowanych rozwiązań, które
prezentowane są w charakterystycznych ramkach.
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I.

Model kształcenia
Pierwsza część przedstawia założenia przyjęte względem celów, treści, procesów,

metod, form organizacyjnych oraz środków nauczania-uczenia się. Duży nacisk został
położony na omówienie uwarunkowań kształcenia zdalnego i nauczania problemowego
oraz metodę projektów. Znajomość pierwszej części jest niezbędna do zrozumienia
zasadności rozwiązań opisanych w części drugiej i trzeciej.

Temat: Cele i treści kształcenia

W ramach tematu „Cele i treści kształcenia” dowiesz się:
Czy Dydaktyka 2.0 to sztuka nauczania czy uczenia się? ............................................5
Jak zainteresować studenta tematem? .......................................................................5
Cym jest konektywizm?...............................................................................................6
Jak utrzymać wysoki poziom koncentracji?.................................................................6
Czym jest kontrola kształtująca?.................................................................................7
Jak rozwijać kompetencje samokształceniowe? ........................................................8
Czym są Krajowe Ramy Kwalifikacji? ..........................................................................9
Jakie korzyści dają KRK?.............................................................................................10
Czym różnią się poziomy efektów kształcenia? .........................................................10
Jakie efekty formułuje prowadzący zajęcia? .............................................................11
Na czym polega metoda triangulacji? .......................................................................12
Co wynika z badań realizowanych w ramach projektu? ............................................12
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I.1. Wstęp
Można polemizować z opinią, że sztuka nauczania wymaga dzisiaj znaczących
przeobrażeń, ale trudno nie zauważyć zmian w sposobie uczenia się młodego pokolenia.
Skuteczne swego czasu metody stają się dzisiaj jałowe na skutek przemian społecznokulturowych. Przykładowo - wykład akademicki ex cathedra formalnie doskonale nadaje się do
przekazywania wiedzy, ale wielu dzisiejszych profesorów kieruje swoje prelekcje do niemal
pustej widowni. Przyczyny tego zjawiska wcale nie muszą leżeć po stronie wykładowców, którzy
zazwyczaj posiadają niezbędne kompetencje oratorskie i metodyczne. Czy zatem przyczyn
kryzysu tradycyjnej metodyki należy upatrywać jedynie po stronie odbiorców? Niezupełnie fundamentem współczesnej dydaktyki jest komplementarność procesu nauczania i uczenia się
tzn. trzeba uwzględnić preferowane sposoby uczenia się nowego pokolenia w trakcie
projektowania dydaktycznego. Ponadto należy rozwijać umiejętność samodzielnego
dochodzenia do wiedzy oraz kształtować postawę otwartości na ciągły rozwój i doskonalenie
zawodowe. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się metodom i strategiom kształcenia, które
doskonalone spełniają aktualne standardy nauczania. Rozwiązania, które zostaną omówione
w tym rozdziale niekoniecznie są nowe, ale dopiero w ostatnich latach zaczynają dominować w
praktyce akademickiej. Ponadto niektóre z nich dopiero teraz łatwo wdrożyć za sprawą nowych
technologii. Nie można jednak zapominać, że „dydaktyka” to sztuka, której nie da się zamknąć
w sztywne ramy algorytmu. Każdy prowadzący jest twórcą, który konstruuje własne metody
dydaktyczne, a ich dobór powinien wynikać z doświadczenia i refleksji.

I.2. Założenia
Członek społeczeństwa wiedzy ma świadomość istotności celu podejmowanego wysiłku.
W obliczu wszechobecnego szumu informacyjnego człowiek musi wybierać działania, które mają
największe dla niego znaczenie. Treści, które zdają się być zbędne są od razu odrzucane, choć w
rzeczywistości mogą być wartościowe. Odbiorca powinien dostrzegać znaczenie omawianych
treści. Służą temu następujące rozwiązania metodyczne:


celem kontekstowego uczenia się (Relevance-Oriented Learning) jest odkrycie związku
między treściami edukacyjnymi a aktualnymi doświadczeniami studentów i uprzednio
opanowanym materiałem. Wpływa to na motywację do nauki, a tym samym zwiększenie
uwagi i efektywność kształcenia;



nauczanie problemowe (PBL – Problem-Based Learning) polega na tym, że osoby uczące
się rozwiązują autentyczne problemy i same dochodzą do określonej wiedzy;

Proces i metody kształcenia


z kolei metoda projektów (Project-Based Learning) jest nie tylko zgodna z zasadą
operatywności wiedzy (student potrafi wykorzystać poznaną wiedzę), ale dzięki niej
kształtuje się poczucie kompetencji oraz rozwijane są umiejętności szczególnie cenione na
rynku pracy (np. organizacyjne);



inną metodą, która również odpowiada na przedstawiony problem to znana
i powszechnie stosowana metoda przypadków (Case Study). Widząc konkretne przykłady
odbiorca umacnia się w przekonaniu, że omawiane zagadnienia mają praktyczny
charakter i są warte poświęconej uwagi.

Coraz większą popularność zdobywa też koncepcja uczenia się zwana konektywizmem.
Twórca teorii - George Siemens uważa, że w dzisiejszym świecie ważniejsze są umiejętności
poszukiwania i oceny informacji, a nie - posiadane wiadomości. Warto dzisiaj kłaść nacisk na
zrozumienie, zastosowanie, analizę, syntezę i ocenę (umiejętność krytycznej oceny danego
rozwiązania). Tym samym często nie ma sensu wymagać zapamiętania określonych informacji
jeśli są one rzetelnie opisane i dostępne w internecie.
Jakie cechy posiadają te rozwiązania?


wspierają uczenie się ze zrozumieniem, co zwiększa poziom motywacji;



pozwalają realizować zasadę poglądowości, łącząc myślenie abstrakcyjne
z konkretnym;



wspomagają proces utrwalania wiedzy i uczą krytycznego myślenia.

Co jest wadą tych rozwiązań?


zaprojektowanie zajęć realizowanych w ten sposób jest pracochłonnym zadaniem;



metoda problemowa jest czasochłonna w realizacji tzn. zajmuje relatywnie więcej
czasu niż stosowanie tradycyjnych metod podających (np. wykład).

Mimo stosowania powyższych rozwiązań osoby uczące się nie zawsze potrafią utrzymać
odpowiedni poziom koncentracji przez dłuższy okres czasu. Coraz częściej mówi się o stanie
chronicznie dekoncentracji oraz cyfrowej demencji czyli o negatywnym wpływie kultury
zmediatyzowanej na możliwości poznawcze osób uczących się. Ponadto w internecie informacja
jest dostępna natychmiastowo, „znajduje się w zasięgu jednego kliknięcia”. W społeczeństwie
medialnym „zdobywanie wiedzy” nie jest kojarzone z rozciągniętym w czasie wysiłkiem, lecz
z możliwością dostępu do niej na życzenie. Przyzwyczajenia nabyte w sieci, związane
z uzyskiwaniem, gromadzeniem i przetwarzaniem potrzebnych danych zdają się być
przenoszone na obszar edukacji. Student chce w relatywnie krótkim czasie osiągnąć
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obserwowalne korzyści z nauki. Jednocześnie coraz częściej trudność sprawia utrzymywanie
koncentracji w ramach dłuższego wywodu, który sprowadza się jedynie do przekazywania
wiedzy. W związku z powyższym treści nauczania muszą być przystępne a proces uczenia się
angażujący. Służą temu następujące rozwiązania metodyczne:


istotne jest stawianie wyzwań adekwatnych do możliwości poznawczych. Dzięki
współczesnej technologii treści edukacyjne mogą też być „szyte na miarę” tj. mogą
tworzyć spersonalizowany proces dydaktyczny. Zabieg ten, zwany kształceniem
adaptacyjnym (Adaptive Learning),

istotnie

zmniejsza stopień niepowodzeń

dydaktycznych poprzez dostosowanie treści do postępów w nauce. Przejawem takiego
sposobu prowadzenia procesu edukacyjnego jest kontrola kształtująca czyli system
pytań i informacji zwrotnych w trakcie procesu uczenia się, która pozwala odbiorcy na
bieżąco sprawdzać i korygować poziom zrozumienia oraz opanowania treści;


nowa wiedza powinna być zilustrowana przykładami, a umiejętności praktyczne
wzbogacone multimedialnym pokazem ich stosowania (np. videocasty). Zabiegi te
zwiększają poglądowość omawianych treści. Ważnym trendem jest dziś tzw. nauka
wizualna (visual learning), która polega na wykorzystaniu obrazów: grafik, zdjęć, map
myśli, grafów, diagramów i infografik do przekazywania i utrwalania wiedzy;



materiały dydaktyczne powinny mieć klarowną strukturę oraz być napisane językiem
adekwatnym do poziomu studiów. Wskazane jest porcjowanie wiedzy (snack learning).
Zgodnie z metaforą kulinarną: edukacja serwowana w małych kawałkach jest łatwa do
przełknięcia;



warto wykorzystać naukę w grupie (collaborative learning), która bazuje na
wykorzystaniu doświadczeń, refleksji i zdolności różnych osób w procesie zdobywania
wiedzy, rozwijania umiejętności i kształtowaniu postaw. Działania takie, podobnie jak
wszelkiego rodzaju symulacje i gry (Game Based Learning), zwiększają poziom
interakcji, co wpływa na wysoki poziom zaangażowania odbiorcy.

Powyższe rozwiązanie zwiększają poziom zrozumienia treści oraz atrakcyjność materiałów
edukacyjnych, ale posiadają następujące wady


żaden system adaptacyjny nie jest tak skuteczny jak dobry nauczyciel, który może na
bieżąco dostosować treści do potrzeb i możliwości odbiorców;



nie wszystkie treści łatwo jest zilustrować, ponadto działania takie są czasochłonne;
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Zważywszy na ciągłą dezaktualizację treści coraz części wybierany jest model edukacyjny
oparty na indywidualnym środowisku kształcenia (Personal Learning Environment). Zgodnie z tą
koncepcją to osoba ucząca się dobiera materiały, tematy i źródła oraz planuje swoją naukę.
Nauczyciel staje się bardziej przewodnikiem, mentorem wyznaczającym kierunek poszukiwań
niż autorytarnym ekspertem. Służą temu następujące rozwiązania metodyczne:


indywidualizacja procesu nauczania polega na tym, żeby treści oraz zadania nie tylko
były dostosowane do możliwości ucznia (np. wspomniana wcześniej kontrola
kształtująca), ale przede wszystkim wykorzystywały te możliwości w największym
stopniu oraz rozwijały je. W praktyce oznacza to, że materiały nauczania i projekty
powinny mieć charakter otwarty tzn. pozwalały na zgłębienie wybranych zagadnień
(hipertekst i projekty wymagające samodzielnego wyboru niektórych składowych) przy
jednoczesnym stawianiu konkretnych wymagań.



nauka w gronie rówieśników (peer learning), która sprowadza się do wzajemnego
nauczania tzn. osoby uczące się nauczają innych w ramach wspólnej pracy. Prostym
przykładem takiego rozwiązania jest publiczne forum dyskusyjne, na którym studenci
mogą wzajemnie zadawać i odpowiadać na swoje pytania (pomoc tego rodzaju może
być uwzględniana w ocenie końcowej).



WebQuest to rodzaj metody projektów, który sprowadza się do samodzielnego
rozwiązania jakiegoś problemu z wykorzystaniem zasobów internetu. W ten sposób
można osiągnąć efekty z zakresu syntezy tj. zestawiania dostępnych informacji
w innowacyjny sposób poprzez łączenie elementów w nowe struktury lub
proponowanie alternatywnych rozwiązań.



z kolei model odwróconej klasy (flipped classroom) zakłada, że osoby uczące się
zapoznają się z materiałami bez nadzoru prowadzącego, a w ramach zajęć właściwych
prowadzący odpowiada na wątpliwości oraz pomaga w rozwiązywaniu zadań (zwykle
proces ten wygląda odwrotnie).

Jakie cechy posiadają te rozwiązania?


dają satysfakcję z uczenia się, co pozytywnie wpływa na efektywność uczenia się;



pozwalają stawiać zadania, które z jednej strony mieszczą się w granicach możliwości
osoby uczącej się, z drugiej zaś stanowią dla niej wyzwanie;



kształtowane są kompetencje społeczne i rozwijane są umiejętności
samokształceniowe, które są szczególnie cenione wśród pracodawców.
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Jaką wady posiadają te rozwiązania?


opracowanie treści spersonalizowanych jest wielokrotnie razy bardziej pracochłonne
niż tradycyjnych materiałów;



osoby uczące się nie zawsze są świadome swoich luk kompetencyjnych, często nie
potrafią wyznaczać siebie celów nauki i utrzymywać odpowiedniej samodyscypliny.

Projektując rozwiązania metodyczne przede wszystkim musimy zadać sobie pytanie, jakich
efektów oczekujemy. Jeśli e-kształcenie ma być dostosowane do potrzeb współczesności, ale
jednocześnie ma wykorzystywać i rozwijać możliwości osób uczących się, to wybór modelu
dydaktycznego musi być poprzedzony sumienną refleksją.

I.3. Cele
Model to system założeń, pojęć i zależności, pozwalający opisać w przybliżony sposób jakiś
aspekt rzeczywistości. W przypadku edukacji do pełnego opisu modelu kształcenia potrzebne
jest określenie: celów, treści, procesów, metod, form organizacyjnych, środków nauczania i
uczenia się oraz zasad kształcenia. W tym podrozdziale skoncentrujemy się na dwóch pierwszych
aspektach.
Cele to świadomie założone skutki, które chcemy osiągnąć w procesie kształcenia. Zgodnie
z ustawą z dnia 18 marca 2011 r. uczelnie wyższe zobowiązane zostały do wdrożenia tzw.
Krajowych Ram Kwalifikacji1. W myśl nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
w miejsce dotychczasowych standardów kształcenia pojawią się ramy kwalifikacji, które są
opisem wzajemnych relacji między kwalifikacjami określonymi przez efekty kształcenia.
Wprowadzenia w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji ma podnieść jakość kształcenia poprzez:


przejście z systemu edukacji opartego na nauczaniu i treściach programowych do
systemu opartego na efektach kształcenia;



stworzenie systemu dogodnego dla realizacji koncepcji uczenia się przez całe życie;



mobilność czyli stworzenie warunków ułatwiających uznawanie w innych krajach,
zwłaszcza w państwach członkowskich UE, kwalifikacji nadawanych w Polsce;



uelastycznienie systemu edukacji (autonomia uczelni w zakresie tworzenia kierunków
studiów i kształtowania programów, możliwość dostosowania się do aktualnych
potrzeb rynku).

1

Reforma uczelni i kariery akademickiej wchodzi w życie, https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/reforma-uczelni-ikariery-akademickiej-wchodzi-w-zycie,archiwum,1,akcja,print.html [14.12.2012]
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W założeniu reformy "dzięki zmianom zwiększy się autonomia programowa szkół wyższych.
Likwidacji ulegną sztywne centralne standardy kształcenia, a uczelnie zyskają swobodę w
tworzeniu nowych autorskich kierunków studiów. (...) Dzięki Krajowym Ramom Kwalifikacji (KRK)
dyplomy polskich uczelni będą mogły być porównywane z dyplomami z innych krajów
europejskich."2
Krajowe Ramy Kwalifikacji określają kilka poziomów efektów kształcenia (obszarowe,
kierunkowe/specjalnościowe, przedmiotowe/modułowe), które różnią się nie tylko zakresem
treści, ale przede wszystkim stopniem szczegółowości (konkretności) opisu.
Efekty tworzą strukturę hierarchiczną, a ich liczebność rośnie na kolejnych poziomach:

Efekty
obszarowe I

Efekty obszarowe

Efekty kierunkowe
(specjalnościowe)
Efekty przedmiotowe
(modułowe)

Efekty dla
przedmiotu
I.A.1

Efekty dla
kierunku I.A

Efekty dla
kierunku ...

Efekty dla
przedmiotu
...

Efekty dla
przedmiotu
I.A.M

Efekty dla
kierunku I.N

Rys. 1 Hierarchiczna struktura efektów kształcenia
Efekty obszarowe określają ogólne ramy kompetencji absolwenta z zakresu sfer wiedzy
określonych w Rozporządzeniu MNiSzW z dn. 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy,
dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych3.

Efekty kierunkowe (lub specjalnościowe) określają cele z zakresu wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych, które dotyczą wyodrębnionej części jednego lub kilku obszarów

2

USTAWA z dn.18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zm. niektórych innych ustaw
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/20120110_ustawa_o_zmianie_ustawy_-_PoSW__Dz._U._Nr_84__poz._455.pdf ;
Rozporządzenie MNiSzW z dn. 8.08 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i
artystycznych oraz z dn. 2.11 2011r. w sprawie KRK: opisy efektów kształcenia dla obszarów kształcenia;
3
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kształcenia. Efekty te pozwalają sprecyzować ogólne stwierdzenia zawarte w efektach
obszarowych i są określane przez władze danej uczelni w ramach programu kształcenia.

Efekty przedmiotowe (lub modułowe) – to opis obserwowalnych zachowań, jakie ma
przejawiać uczący się po ukończeniu nauki4. Tak określone efekty muszą wpisywać się w jeden
lub kilka efektów kierunkowych opisanych w programie kształcenia. Efekty przedmiotowe
powinny być mierzalne i konkretne.

I.4. Treści kształcenia
Dydaktycy różnie określają pojęcie treści kształcenia, ale najczęściej postrzegane są jako system
usystematyzowanych i powiązanych ze sobą wiadomości, umiejętności praktycznych
i intelektualnych oraz postaw. Można zatem przyjąć, że treści stanowią „zawartość”
procesu nauczania, którego planową i oczekiwaną konsekwencją są efekty kształcenia (rys. 2).

Efekty

Treści
proces nauczania

Rys. 2 Relacje między treściami, procesem nauczania a efektami kształcenia

4

R.H.Davis, L.T.Alexander, S.L.Yelon: Konstruowanie systemu kształcenia. PWN.Warszawa 1983, s.52.
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W przypadku kierunków o profilu praktycznym do określania zakresu treści na poziomie
programu studiów zasadna wydaje się być metoda triangulacji, która polega na uwzględnieniu
różnych perspektyw tj. kadry akademickiej, pracodawców oraz studentów. Choć poszczególne
środowiska oddziaływają na siebie to przyjęta metodyka zapewnia skuteczną adaptację treści
względem dynamiki zamian rynku pracy oraz możliwości i potrzeb osób uczących się (rys. 3).

kadra
akademicka

treści
kształcenia

oczekiwania
studentów

potrzeby
rynku pracy

Rys. 3 Schemat metody triangulacji względem w odniesieniu do treści kształcenia
W wyniku przeprowadzonych badań zgodnych z powyżej opisaną metodą ustalono, że
w procesie doboru treści nie można zaniedbywać rozwoju kompetencji uniwersalnych
tzn. odnoszących się do umiejętności osiągania celów w warunkach interakcji międzyosobowej
(kompetencje społeczne) oraz skutecznego funkcjonowania w obrębie powierzonych zadań
(kompetencje osobiste). Poniżej zebrano najważniejsze z nich:
społeczne (interpersonalne)
warunkujące skuteczne
i efektywne budowanie relacji
z innymi tj.: umiejętność pracy w
zespole, wywieranie wpływu,

osobiste (intrapersonalne)
dotyczące skutecznego
funkcjonowania w obrębie
powierzonych zadań, tj.: umiejętność
planowania, organizowania

komunikatywność, współdziałanie,

i kontrolowania pracy bez nadzoru

cierpliwość, asertywność,

(samodzielność), radzenia sobie ze

umiejętność postrzegania

stresem oraz zaangażowanie, uznanie

zagadnień informatycznych przez
pryzmat osób, które nie mają
wiedzy technicznej.

własnej ograniczoności (pokora),
rzetelność, dyspozycyjność, dążenie
do rezultatów, rzetelność.
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Temat: Proces i metody kształcenia

W ramach tematu „proces i metody kształcenia” dowiesz się:
Jakie są kolejne etapy procesu nauczania? ..............................................................14
Jaki jest sugerowany schemat układu lekcji? ............................................................15
Czym się różni progresywizm od podejścia tradycyjnego? ......................................18
Czym się różni tok problemowy od podającego?.....................................................19
Na czym polega Cykl Kolba? .....................................................................................21
Jakie etapy posiada metoda projektów? ..................................................................22
Czym jest instrukcja i kontrakt w metodzie projektów? ...........................................23
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I.5. Proces kształcenia
Proces kształcenia to planowany zbiór powiązanych ze sobą czynności nauczyciela i osób
uczących się. Z kolei formy kształcenia determinują organizacyjną stronę pracy dydaktycznej.
+W przyjętym modelu zastosowano typowy proces dla zdalnej formy kształcenia (tzw.
Projektowanie Instrukcji5), który składa się z następujących etapów (tabela 1):
Opis etapu

Opis elementów lekcji

1. motywowanie studenta;

uzasadnienie wyboru treści lekcji;

2. wyjaśnienie, co będzie treścią
nauczania;

opis efektów przedmiotowych dla danej
lekcji;

3. nawiązanie do wcześniejszej wiedzy;

odwołanie do treści z poprzednich lekcji;

4. prezentacja/odkrywanie
nauczanych treści;

treść danego bloku;

5. wspieranie uczących się;

przykłady, multimedia, pokazy zastosowania;

6. zachęcanie do aktywności własnej
studenta;

linki, symulacje, dyskusje na forach itp.;

7. dostarczanie informacji pozwalającej
na samoocenę postępów w nauce;

kontrola kształtująca (pytania zadawane w
trakcie procesu uczenia się);

8. ocena przebiegu procesu uczenia się.

kontrola bieżąca i końcowa;

9. utrwalanie oraz poszerzanie zdobytej
wiedzy i umiejętności.

literatura uzupełniająca, linki do stron i
kursów o pokrewnej problematyce

Z organizacyjnego punktu widzenia treści danego kursu powinny być podzielone na szereg lekcji
(zazwyczaj 15), które będą sukcesywnie (zwykle co tydzień) udostępniane na platformie
edukacyjnej. Każda lekcja powinna zawierać elementy powiązane z procesem kształcenia (tabela
1, druga kolumna) oraz składać się z krótkich bloków treści zakończonych pytaniami
sprawdzającymi ich zrozumienie (kontrola kształtująca). Poniżej został przedstawiony
sugerowany schemat układu lekcji (rysunek 3).

Gagné, R. M, Leslie J. Briggs, and Walter W. Wager. (1992). Principles of Instructional Design. 4th ed. Fort
Worth:Harcourt Brace Jovanovich College Publishers
5
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Rys. 5 Sugerowany układ treści kursu
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Przykład wprowadzenia do lekcji:
Temat: Protokoły internetowe a system WWW
Cel modułu
Moduł dostarcza podstawowych informacji o architekturze i protokołach Internetu,
istotnych z punktu widzenia programisty aplikacji WWW. Wyjaśniono założenia i
zasady na których oparto protokoły internetowe. Wskazano aspekty decentralizacji
architektury i jej rolę w zapewnieniu elastyczności i skalowalności Sieci.
Efekty kształcenia
Niniejsza lekcja służy osiągnięciu następujących efektów kształcenia.
Wiedza
Po ukończonym kursie student / studentka:







Potrafi umiejscowić w czasie kluczowe wydarzenia
historyczne związane z rozwojem Internetu,
Charakteryzuje warstwowy model protokołów OSI
i konfrontuje go z rodziną protokołów Internetu,
Charakteryzuje najważniejsze protokoły internetowe,
Objaśnia zasady działania systemu DNS,
Charakteryzuje rodzaje adresowania w sieci Internet,
Charakteryzuje protokół HTTP oraz zmiany, jakie wprowadzono w toku jego
rozwoju,

Umiejętności
Po ukończonym kursie student / studentka:



Korzysta z anglojęzycznych dokumentów specyfikacji standardów protokołów
internetowych,
Posługuję się narzędziami diagnostycznymi celem analizy komunikatów żądań
i odpowiedzi HTTP.

Uzasadnienie
Podstawowa wiedza o protokołach jest istotna dla twórcy aplikacji WWW z co
najmniej dwóch względów. Po pierwsze, wyznacza wspólny, jednolity niezależnie od
użytych technologii programistycznych kontekst programowania aplikacji (w tym m.in.
zestaw informacji na temat klienta, którym może dysponować aplikacja WWW). Po
drugie – narzuca określone ograniczenia na model komunikacji i jej koszty, które
należy uwzględnić dbając o należytą wydajność aplikacji.

Ponadto każdy kurs musi zawierać wprowadzenie ogólne, harmonogram, literaturę, opis zasad
zaliczenia przedmiotu i kontroli końcowej (np. w przypadku projektu) oraz podsumowanie.
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Przykład warunków zaliczenia przedmiotu (wersja bez tabeli punktów):
Testy z wiedzy teoretycznej
1. Przewidziano 7 testów sprawdzających wiedzę studenta z określonego
fragmentu materiału. Testy udostępnione są w zakładce "Testy".
2. Każdy test właściwy (tj. rozwiązywany przez studenta na zajęciach)
poprzedzony jest testem przykładowym, zawierającym materiał
analogiczny do tego pierwszego. Wyniki testów przykładowych nie rzutują
na stan punktacji studenta.
3. Testy składają się z 5 pytań wielokrotnego wyboru (3 potencjalne
odpowiedzi). Pytanie jest uznane za poprawnie rozwiązane, gdy student
zaznaczy wszystkie poprawne odpowiedzi (tzw. reguła dużych punktów).
Domyślny czas na rozwiązanie testu to od 30 do 40 min.
4. Za każdy test student może uzyskać od 0 pkt. do 10 pkt. Łącznie 70 pkt.
Zadania implementacyjne
1. Przewidziano 6 zadań implementacyjnych sprawdzających umiejętności
praktyczne studenta z określonego fragmentu materiału.
2. Treść zadań implementacyjnych publikowana jest w stosownym czasie na
platformie dydaktycznej SPOX, adres http://asd.spox.spoj.pl.
3. Rozwiązania zadań implementacyjnych, zgodne z zawartą w ich treści
specyfikacją, student umieszcza w stosownym czasie w automatycznym
systemie sprawdzającym będącym elementem platformy SPOX w kursie
wskazanym przez prowadzącego laboratorium.
4. Rozwiązanie zadania polega na opracowaniu algorytmu i struktur danych
dla zadanego problemu wejściowego i zaimplementowaniu całości w
wybranym przez studenta języku programowania (dostępne m.in. C/C++,
JAVA, Python i wiele innych). Treść zadań jest kompleksowo omawiana na
zajęciach laboratoryjnych. Czas przewidziany na rozwiązanie zadania
implementacyjnego to ok. 2 tygodnie.
5. Za rozwiązanie każdego z zadań implementacyjnych student może
otrzymać od 0 pkt. do 15 pkt. Łącznie 90 pkt. w skali semestru.
Nie przewidziano możliwości poprawy testów i zadań implementacyjnych.
Reguły zaliczenia ćwiczeń do przedmiotu
1. Student zobowiązany jest do uzyskania co najmniej 50% punktów z:
o testów z wiedzy teoretycznej oraz
o zadań implementacyjnych.
2. Każdy student, który powyższe kryteria uzyska warunkowe zaliczenie
ćwiczeń i będzie dopuszczony do egzaminu. Ocena warunkowa z ćwiczeń
ustalana jest na podstawie zależności (stosowna tabela punktów).
3. Pozytywne zaliczenie egzaminu w sesji podstawowej lub poprawkowej
znosi klauzulę warunkowego zaliczenie ćwiczeń i tym samym
dotychczasowa ocena z ćwiczeń uzyskuje status ostatecznej.
4. Brak pozytywnego zaliczenia egzaminu w sesji podstawowej lub
poprawkowej skutkuje brakiem zaliczenia ćwiczeń.
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I.6. Nauczanie problemowe
Nowy materiał można wprowadzić na kilka różnych sposobów – celem tego rozdziału będzie
omówienie rozwiązań metodycznych, które wykraczają poza klasyczne „przekazywanie wiedzy”
realizowane w ramach tradycyjnego wykładu.
I.6.1. Progresywizm a podejście tradycyjne
We współczesnej dydaktyce można wyróżnić dwa skrajne strategie kształcenia: podejście
tradycyjne (herbartyzm) oraz podejście pragmatyczne (progresywizm). Poniżej zostały zebrane
cechy obu strategii:
podejście tradycyjne
skupia się na treści
i przekazywaniu wiedzy przez nauczyciela
nauczyciel jest w centrum zainteresowania
nauczyciel jest nieomylny

podejście pragmatyczne
skupia się na odkrywaniu wiedzy
przez osobę uczącą się
student jest w centrum zainteresowania
nauczyciel jest organizatorem
procesu kształcenia

studenci są bierni,
to nauczyciel jest stroną aktywną
zagadnienia poruszane na zajęciach są
z góry ustalone - realizacja programu
nacisk położony na teorię

studenci aktywnie uczestniczą
w procesie kształcenia
elastyczność w ustalaniu tematyki
zajęć/projektów – osiąganie efektów
nacisk położony jest
na zastosowanie teorii w praktyce

pojedynczy temat
związany z przedmiotem

zadania interdyscyplinarne łączące
wiedzę i umiejętności z wielu
przedmiotów

strach przed błędami
ograniczona wymiana informacji
między studentami

uczenie się na błędach
uczenie się we współpracy
(interakcyjne)
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Współczesna dydaktyka stara się łączyć cechy obu nurtów. Przyjmuje się, że czynności uczniów
oraz nauczyciela tworzą w procesie kształcenia zintegrowaną całość, a zatem oba podejścia
uzupełniają się. Niemniej jednak każde z nich wymaga odmiennych czynności uczniów
i nauczyciela. Pierwsze podejście realizowane jest najczęściej zgodnie z tzw. tokiem podającym,
natomiast drugie – poszukującym zwanym też problemowym. W pierwszym przypadku
prowadzący bezpośrednio „przekazuje wiedzę”, natomiast w drugim to osoba ucząca się ją
odkrywa. Czynności w obu tokach zostały przedstawione w poniższej tabeli.
tok podający
1. przygotowanie:

tok problemowy
1. osoba ucząca się uświadamia sobie

kształtowanie motywacji,

trudności o charakterze

odwołanie do znanych treści

teoretycznym lub praktycznym

2. podanie nowego materiału

2. słowne określenie trudności
tj. sformułowanie problemu

3. synteza przekazanego materiału -

3. sformułowanie hipotezy

wyeksponowanie zawartych w materiale

prowadzącej

idei przewodnich, podstawowych faktów,

do rozwiązania problemu

zasadniczych tez
4. kontrola wiadomości - sprawdzenie

4. weryfikacja empiryczna hipotezy

stopnia opanowania nowego materiału

Zważywszy na założenia przyjętego modelu kształcenia tok problemowy powinien być
realizowany równie często, co podający. Niestety w praktyce akademickiej można dostrzec
dominację podejścia tradycyjnego.
Najprostszym sposobem na realizację toku problemowego jest zadawanie pytań dotyczących
wiedzy, która dopiero zostanie przedstawiona czy usystematyzowana. Student korzystając
z wiedzy potocznej lub zasobów internetowych będzie zmuszony podjąć wysiłek intelektualny,
który wykracza poza odbiór samych treści. Zabieg ten pozwala uaktywnić odbiorcę
i zindywidualizować proces nauczania (informacje zwrotne).
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Przykład – pytanie z kontroli kształtującej postawione na początku bloku treści:
Pytanie: Na pewno spotkałeś się ze już słowem „marketing”
– co oznacz twoim zdaniem ten termin?


Odpowiedz a:
Marketing od angielskiego słowa „market” zajmuje się badaniem rynku.



Odpowiedz b:
Marketing zajmuje się tworzeniem reklam oraz zachęcaniem ludzi do kupowania
produktów danej firmy.



Odpowiedz c:
W marketingu dąży się do zrozumienia klienta, możliwie najlepszego rozpoznania
jego potrzeb - w takim stopniu, aby sprzedaż nie była potrzebna.

Informacje zwrotne:


Odpowiedz a:
To nie jest dobra odpowiedź. Choć badania rynku są częścią działań
wykonywanych na potrzeby marketingu –marketing to zdecydowanie coś więcej
niż badania rynku.



Odpowiedz b:
Nie jest to prawidłowa odpowiedź. Choć rzeczywiście wielu ludziom, nawet
dyrektorom zarządzającym dużych firm marketing kojarzy się tworzeniem reklam
i działalnością promocyjną, jednak zakres działań marketing znacząco wykracza
poza tworzenie reklam. Reklama to wierzchołek góry lodowej jaką jest marketing.



Odpowiedz v:
Tak, to jest prawidłowa odpowiedź. Marketing polega na rozpoznawaniu potrzeb
klienta i takim zaprojektowaniu produktu, aby odpowiadał na jego potrzeby i
oczekiwania. Wyjaśnimy podczas tej lekcji, że działania marketingowe zaczynają
się na długo przed tym zanim produkt powstanie. Pokażemy też, jak szeroki zakres
działań obejmuje marketing i dlaczego jest tak ważny dla rozwoju
przedsiębiorstwa na współczesnym rynku.

Dalsza część rozdziału zostanie poświęcona omówieniu odkrywania wiedzy w ramach uczenia
się przez doświadczenie oraz najważniejszej metody w nurcie pragmatycznym – metodzie
projektów.
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I.6.2. Uczenie się przez doświadczenie
W modelu pragmatycznym zakłada się, że wiedzę najskuteczniej zdobywa się poprzez praktykę.
W toku poszukującym osoby uczące się realizują czynności intelektualne w dużej mierze, bądź
całkowicie, samodzielnie. Nauczyciel jedynie ukierunkowuje pracę, tak aby aktywność studenta
była zbliżona do pracy badawczej tzn. prowadziła do odkrywania nowej wiedzy. Tym samym
odbiorca nie tylko poznaje materiał, ale też rozwija umiejętność samodzielnego rozwiązywania
problemów. Koncepcja nauczania problemowego została rozwiniętą przez Davida Kolba, który
przyjął, że wiedza człowieka powstaje w wyniku doświadczenia, a nie transmisji (przekazywania)
informacji. Inaczej mówiąc to osoba ucząca się tworzy struktury wiedzy na podstawie działania,
obserwacji i osobistych refleksji. Wiedza ta mająca pierwotnie charakter deklaratywny jest
transformowana w wiedzę operatywną, którą osoba ucząca się wykorzystuje do realizacji
bardziej złożonych działań i zdobywania nowych doświadczeń. Proces uczenia się w modelu
Kolba6 ilustruje diagram na rys. 5.

aktywne
eksperymentowanie
znalezienie
zastosowania

abstrakcyjna
konceptualizacja
konstruowanie teorii

Rys. 6 Cykl Kolba
6

D. Kolb, Experiential learning, Prentice Hall, New Jersey 1984.

konkretne
doświadczenie
symulacja, ćwiczenie

refleksyjna
obserwacja
wnioski
z doświadczenia
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Najbardziej znaną metodą kształcenia, która pozawala wykorzystać założenia podejścia
pragmatycznego i uczenia się przez doświadczenie jest metoda projektów.

I.7. Metoda projektów
Postępowanie metodyczne można nazwać projektem jeśli współwystępują następujące
cechy7:


nabywanie wiedzy powinno zachodzić głównie dzięki samodzielnemu
rozumowaniu i rozwiązywania problemów, a nie za pomocą pamięciowego
przyswajania wiedzy;



aktywność osoby uczącej się ma na celu nie tylko gromadzenie wiedzy czy
doświadczeń (umiejętności), lecz także zmianę nastawienia do rozwoju
(postawa);



osoby uczące się pracują nad zagadnieniami, które wynikają z ich zainteresowań
(tym samym poszczególne jednostki mogą zgłębiać inne obszary wiedzy);



wprowadzanie rozważań teoretycznych następuje w miarę potrzeb i zawsze
wynika z realizowanych działań praktycznych.

Poprawna realizacji procesu nauczania z wykorzystaniem metody projektu wymaga przejścia
przez poniższe etapy:

Etap
Wstępny
(sugerowana
forma –
asynchroniczna,
zdalna)

Zainicjowanie
projektu
(sugerowana
forma synchroniczna)

7

Działania nauczyciela

Działania studentów

Przedstawienie instrukcji (zakres

• zapoznanie z instrukcją;

tematyczny projektu; przykłady;

• zapoznanie się z gotowymi

źródła; terminy realizacji i

i ocenionymi przykładami (wzorce);

konsultacji; wskazówki do

• wstępna analiza tematów

raportu końcowego i prezentacji
oraz kryteria oceny projektu)
• omówienie możliwych

•wyjaśnienie wątpliwości

sposobów realizacji projektu

•formułowanie problemów

i kryteriów oceny

badawczych

•opisanie przykładowej sytuacji

•organizowanie grup projektowych

problemowej

i wstępny podział zadań

•określenie zasad pracy w grupie

Kotarba-Kańczugowska M., Praca metodą projektu, Ośrodek Rozwoju Edukacji, https://www.ore.edu.pl [2015-04-05]
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Przygotowanie
opisu projektu
(sugerowana
forma –
asynchroniczna,
zdalna)

Spisanie
kontraktu
(sugerowana
forma -

•przypomnienie zasad pracy

•operacjonalizacja - wyrażenie celów

metodą projektu i pracy w grupie

w precyzyjny sposób, aby stanowiły

•pomoc w określeniu celów

opis planowanych działań

ogólnych i szczegółowych

• podział pracy na jednostki

•nadanie celom formy

zadaniowe

operacyjnej

•przygotowanie wstępnego opisu
projektu: temat, cele, zadania

•przygotowanie kontraktu

•określenie poszczególnych zadań i

zawierającego harmonogram

zaplanowanie terminów ich realizacji

pracy i podział zadań

•wskazanie osób odpowiedzialnych

•ustalenie terminów konsultacji

za poszczególne zadania
•dyskusja nad zapisami i podpisanie

synchroniczna)

Realizacja
projektu
(sugerowana
forma –
asynchroniczna,
zdalna)

Prezentacja
i ewaluacja
projektu
(sugerowana
forma synchroniczna)

kontraktu
• pomoc w dostępie do literatury

• poszukiwanie informacji i dobór

oraz innych materiałów czy

literatury oraz innych źródeł wiedzy

źródeł informacji

•analiza materiału i dyskusje w grupie

• zapewnienie konsultacji

•opracowanie wyników projektu

• obserwacja pracy

•przygotowanie raportu z realizacji i

poszczególnych grup oraz

prezentacji wyników projektu

każdego studenta indywidualnie
• pytania weryfikujące

• każdy uczestnik grupy

samodzielność pracy oraz

indywidualnie prezentuje wyniki

zrozumienie

części projektu, za którą był

• krytyczna ocena projektu oraz

odpowiedzialny

pracy każdego uczestnika grupy

• dokonanie samooceny, dyskusja

według przyjętych kryteriów

nad wkładem każdego uczestnika

•zapoznanie się z raportem

grupy w pracę

realizacji projektu i rozliczenie

•ocena pracy grupy jako całości

kontraktu

Ważnym elementem metody projektów jest jej organizacyjny aspekt, którego materialnym
przejawem są instrukcja oraz kontrakt:


instrukcja powinna zawierać wszelkie informacje organizacyjne, takie jak: ogólna
tematyka projektu i cele jego realizacji; przykładowe zadania do realizacji; sugerowane
źródła, w których uczniowie mogą poszukiwać informacji; terminy realizacji i konsultacji;
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przykładowe sposoby i czas prezentacji wyników projektu; wskazówki do opracowania
raportu końcowego oraz kryteria oceny projektu.


Z kolei kontrakt jest formą umowy zawieranej miedzy nauczycielem a studentami, która
określa: terminy poszczególnych etapów pracy nad projektem oraz termin zakończenia
projektu, konsekwencje za niedotrzymywanie terminów, sposób komunikowania się z
nauczycielem prowadzącym projekt oraz innymi nauczycielami (w przypadku projektu
interdyscyplinarnego), zasady współpracy w grupach studenckich, terminy korzystania z
potrzebnych laboratoriów/pracowni komputerowych.

Podjęcie próby wykorzystania metody projektów w planowanym procesie
nauczania powinien być poprzedzony wnikliwą analizą oczekiwanych efektów. Metoda
ta nadaje się do rozwoju określonych umiejętności praktycznych oraz szeregu
kompetencji uniwersalnych (np. samokształceniowych, pracy w grupie). Nie znaczy to
jednak, że osoby uczące się nie nabywają wiedzy – jej zakres jest jednak ściśle powiązany
z kryteriami oceny projektu.
Częstym błędem dydaktycznym jest uproszczenie tej metody do złożonego zadania
uzgadnianego i rozliczanego pod koniec semestru. Dobry projekt to taki, który wiernie
odtwarza

warunki

rzeczywistych

przedsięwzięć

praktycznych

tzn.

wymaga

systematycznej pracy i współdziałania różnych specjalistów czy wielokrotnych
konsultacji z osobą zlecającą. Symulacja takich okoliczności w warunkach akademickich
może być trudna, dlatego zalecane jest spisanie kontraktu oraz wymuszenie
systematycznej pracy nad projektem w ramach regularnie zadawanych zadań (projekt
jest rozwijany w ciągu semestru stosownie do omawianych treści).
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Temat: Formy i środki kształcenia

W ramach tematu „Formy i środki kształcenia” dowiesz się:
Jakie są polskie regulacje prawne w odniesieniu do e-edukacji? ............................26
Co nie może być realizowane wyłącznie zdalnie?.....................................................27
Czym są kursy typu MOOC? .......................................................................................28
Jak zmienia się rola nauczyciela w e-edukacji? ........................................................29
Co wynika z badań dotyczących niepowodzeń w kształceniu zdalnym? ...................30
Jak zapobiegać niepowodzeniom edukacyjnym? ......................................................31
Jak dobrać multimedia do treści?..............................................................................34
Jakie kryteria techniczne powinny spełniać multimedia?.........................................35
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I.8. Uwarunkowania kształcenia zdalnego
Edukacja na odległość ma realizować te same cele, co stacjonarny system edukacji, ale bez
narzucania bariery terytorialnej. W opisywanym dotychczas modelu dydaktycznym stosuje się te
same cele, treści, a sam proces dydaktyczny jest realizowany według tych samych etapów
dydaktycznych, co w nauczaniu tradycyjnym. Również metody pozostają te same, zmianie ulega
tylko ich organizacyjny aspekt (formy kształcenia) oraz narzędzia realizacji. Głównym
przeobrażeniom w kształceniu na odległość ulegają formy organizacyjne, środki dydaktyczne
oraz niektóre zasady, dzięki którym model ten w pewnym ograniczonym zakresie upodabnia się
do modelu samokształceniowego. Autorzy podstaw dydaktyki kształcenia zdalnego - J. Bednarek
i E. Lubina - o zasadach kształcenia w środowisku zdalnym piszą w następujący sposób:
„kształcenie zdalne kieruje się zasadą przystępności i poglądowości wymuszoną przez
ograniczony kontakt z nauczycielem. Wszystkie materiały, które otrzymuje osoba ucząca się do
samodzielnego przyswojenia i wykonywania zadań domowych, powinny być opracowane
w sposób przejrzysty i napisane klarownym, zrozumiałym językiem. Nauka powinna zaczynać się
od rzeczy łatwiejszych i stopniowo podnosić poziom trudności. Treści nauczania powinny być
podzielone na moduły, których kolejne zaliczenie będzie dla uczącego się potwierdzeniem
postępów na drodze do osiągnięcia celu, a więc da mu poczucie skuteczności.”
I.8.1. Regulacje prawne
Polskie regulacje prawne dopuszczają możliwość prowadzenia zajęć zdalnych, ale istnieją pewne
ograniczenia. W 2007 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie „warunków, jakie muszą
być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość”8. Zgodnie z nim oraz nowelizacją rozporządzenia z dn.
2.11.2011 roku9 uczelnie korzystające z e-edukacji muszą spełniać następujące warunki:


posiadać kadrę nauczycieli akademickich przygotowanych do prowadzenia zajęć
dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;



zapewnić materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej;

8

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być
spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071881347
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112461470
9
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zapewnić każdemu studentowi możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym zajęcia
dydaktyczne;



zapewnić dostęp do narzędzi i oprogramowania, które umożliwiają synchroniczną
i asynchroniczną interakcję między studentami i nauczycielami akademickimi w czasie
rzeczywistym, a także pozwalają na tworzenie i sprawdzanie prac kontrolnych oraz
monitorowanie i kontrolę aktywności studentów i prowadzących zajęcia;



zapewnić bieżącą kontrolę postępów w nauce studentów, weryfikację wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych, w tym również poprzez przeprowadzenie
zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia dydaktyczne z określonego przedmiotu
w siedzibie uczelni.

Ponadto liczba godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, nie może być większa niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć
dydaktycznych określonych w programach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów
oraz poziomów kształcenia. Zajęcia laboratoryjne, terenowe i warsztatowe, powinno odbywać
się w warunkach rzeczywistych, na zajęciach dydaktycznych wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich i studentów. Metody i techniki kształcenia na odległość, w tym
wirtualne laboratoria, mogą mieć w tym zakresie jedynie charakter wspomagający. W związku z
powyższym w PJATK dla przedmiotów o charakterze laboratoryjnym odbywają się dwa razy w
roku tygodniowe sesje robocze na terenie uczelni.
I.8.2. Możliwości i zagrożenia
Edukacja na odległość ma realizować te same cele, co stacjonarny system edukacji, ale bez
narzucania bariery terytorialnej. Choć pracodawcy nie dostrzegli istotnych przeciwskazań
względem wykorzystania zdalnej formy edukacji to uwarunkowania procesu nauczania i uczenia
się w kształceniu na odległość różnią się względem formy stacjonarnej. Na przykład trudno jest
kształtować kompetencje społeczne w warunkach komunikacji zapośredniczonej przez media
elektroniczne, co nie znaczy, że jest to niemożliwe.
Poniżej zostały zebrane najważniejsze cechy kształcenia zdalnego, które mogą wpływać na
efektywność nauki:


dostęp do multimediów oraz różnych źródeł informacji10 - w ramach kształcenia na
odległość łatwo jest zwizualizować treści oraz uzupełnić je o odpowiednie materiały

10

Siemieniecki B., Badania nad możliwościami i ograniczeniami e-learningu w edukacji [w:] Siemieniecki B. (red.), Kształcenie na
odległość w świetle badań i analiz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 9-60 (14)
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źródłowe, których treści dostępne są na zasadach licencji otwartych (np. Creative
Commons). Studenci mają od razu możliwość uzupełnienia braków swojej wiedzy czy
poszerzenia swoich wiadomości wykorzystując podane linki, zaproponowane strony
internetowe czy wolne oprogramowanie (Open Source). Szczególnym przypadkiem są kursy
MOOC (Massive Open Online Courses) – nierzadko darmowe kursy internetowe, w których
bierze udział po kilka tysięcy osób. Zazwyczaj przygotowują je eksperci w danej dziedzinie,
często wykładowcy czołowych uczelni na świecie. Do najbardziej znanych platform
oferujących kursy tego typu należą:
o
Coursera https://www.coursera.org/
(m.in. Stanford University; bogata baza darmowych kursów);

o
edX https://www.edx.org/
(m.in. Massachusetts Institute of Technology, Harvard University; non-profit);
o
Udacity https://www.udacity.com/
(m.in. San Jose State University; kursy posiadają darmowe wersje);

o
Futurelearn https://www.futurelearn.com/
(kilkadziesiąt uniwersytetów brytyjskich wraz z Open University; non-profit).
Szeroki dostęp do zróżnicowanych materiałów pozwala dostosować treści nauczania do
potrzeb i możliwości odbiorców. Rolą nauczyciela jest w tym wypadku wskazanie
wiarygodnych źródeł oraz selekcja najistotniejszych treści.


pozorna anonimowość - w jednym z ważniejszych artykułów psychologicznych na temat
specyfiki zachowań w Internecie, Katelyn McKenna i John Bargh omówili cztery czynniki
wpływające na odmienność zachowań w Internecie11. Są to: brak znaczenia odległości
fizycznej, mniejsze znaczenie wyglądu fizycznego i aspektów wizualnych, komunikacja

11

McKenna, K. Y., Bargh, J. A., Plan 9 from cyberspace: The implications of the Internet for personality and social psychology,
Personality and Social Psychology Review 2000, 4 (1), 57-75.
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asynchroniczna i anonimowość. W wielu przypadkach specyfikę zachowań w Internecie
można tłumaczyć zjawiskiem rozhamowanego zachowania (disinhibited behaviour)12.
W przestrzeni realnej nasze zachowanie często jest zahamowane przez normy społeczne, lęk
przed oceną ze strony innych osób, cechy osobowości itp. W przestrzeni wirtualnej mamy
takich ograniczeń znacznie mniej. Ludzie w większym stopniu kierują się własnymi
potrzebami, są śmielsi w opiniach, bardziej skłonni prezentować swoje prawdziwe poglądy;


separacja nauczyciela i osób uczących się - dzięki asynchronicznej postaci komunikacji, która
dominuje w większości współczesnych modeli kształcenia na odległość, możliwe jest
przemieszczenie środka ciężkości z nauczyciela na ucznia13, co jest charakterystyczne dla
autoedukacyjnego modelu kształcenia. Specyfika środowiska zdalnego pozwala na
możliwość przesunięcia roli nauczyciela z "dostarczającego wiedzę" na "słuchającego i
wspierającego"14 tzn. większy nacisk powinien być kładziony na przekazywanie informacji
zwrotnych do realizowanych przez studenta zadań niż na przekazywanie wiadomości;



mobilność - jak trafnie ujęła to Grażyna Wieczorkowska, hasło reklamowe zdalnej edukacji
mówi: „Możesz uczyć się wszędzie, zaoszczędzisz czas i pieniądze przeznaczone na dojazdy”.
To ogromna zaleta tej formy, która niestety może być również jej wadą, bo „zawsze i
wszędzie” łatwo przekształca się w „nigdy i nigdzie”. Nie wszyscy są w stanie samodzielnie
narzucić sobie odpowiedni harmonogram pracy, co przekłada się na wysoki stopnień
rezygnacji. Ponadto uwaga odbiorcy może zostać łatwo rozproszona i odwrócona od celów
edukacyjnych, a wyświetlanie treści na mniejszych ekranach nie ułatwia ich odbioru
(telefony komórkowe). Coraz większe rolę odgrywa nauka wizualna (visual learning), która
polega na ilustrowaniu treści za pośrednictwem map myśli, grafów, diagramów czy
infografik.



samodzielność – zmiana organizacji zajęć z tradycyjnego środowiska na przestrzeń wirtualną
przybliża edukację zdalną do samokształcenia, w którym szczególną rolę pełni
automotywacja i samokontrola. Podczas zajęć stacjonarnych student jest zobligowany do
utrzymywania samodyscypliny samą fizyczną obecnością nauczyciela. W przypadku zajęć
zdalnych nie ma przeszkód, by przerwać rozpoczętą naukę - zająć się na przykład rozmową

12

Joinson, A., Causes and Implications of Disinhibited Behaviour on the Net in Gackenbach, J., Psychology and the Internet:
Intrapersonal, Interpersonal, and Transpersonal Implications. California. Academic Press (Harcourt, Brace & Company) 1998.
13

Słomczyński M. Zwiększanie kompetencji zawodowych studentów poprzez e-learning – modne hasło czy realna potrzeba,
materiały konferencyjne - Dydaktyka informatyki i informatyka dydaktyki, Szczecin 2006 s.269-272
14

Tuzun H,. Metodyka kształcenia online, E-mentor 2004/2, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=4&id=41 [2014-12-14]
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za pomocą komunikatora, sprawdzaniem oferty sklepów internetowych czy korzystaniem z
serwisów

społecznościowych. Brak bezpośredniej kontroli może

prowadzić do

nieprawidłowości - m.in. prokrastynacji, która skutkuje pobieżnym zapoznawaniem się z
zasobami dydaktycznymi kursu i przygotowywaniem prac na ostatnią chwilę lub na
podstawie niepełnych danych. Znaczący odsetek studentów próbuje wykonać zadania bez
zapoznania się z niezbędnymi materiałami dydaktycznymi. W rezultacie mamy do czynienia
z osiągnięciami nieadekwatnymi do możliwości intelektualnych studenta czyli tzn. syndromu
nieadekwatnych osiągnięć.
Zagadnienie niepowodzeń dydaktycznych w kształceniu zdalnym analizowane jest najczęściej
przy użyciu dwóch wskaźników: efektywności kształcenia i poziomu rezygnacji z zajęć15.
W przypadku badań koncentrujących się na efektywności występują liczne problemy
metodologiczne, zwłaszcza w zakresie trafności kontroli i rzetelności. Przyjmuje się jednak, że
jest ona zbliżona16, i tak samo jak w kształceniu tradycyjnym zależy od adekwatności form,
metod i środków względem celów i treści kształcenia. Wartość drugiego wskaźnika, poziomu
rezygnacji z zajęć, waha się od 20 do nawet 80% w zależności od odmiany kształcenia zdalnego,
która jest badana. Niezależnie od rozbieżności stanowisk dotyczących skali problemu, badacze
zgodnie przyznają, że poziom rezygnacji z zajęć jest wyższy w przypadku kształcenia zdalnego niż
tradycyjnego17. W celu minimalizacji opisanego zjawiska konieczne jest podjęcie działań
profilaktycznych odnoszących się do najczęstszych przyczyn rezygnacji.
I.8.3. Przyczyny rezygnacji i metody zapobiegania
Ze względu na złożoność problemu nie wskazuje się jednego prostego czynnika stanowiącego
przyczynę zaobserwowanych prawidłowości, a co za tym idzie – też jednej metody
przeciwdziałania niepowodzeniom. Wielu badaczy jest zgodnych co do tego, że źródeł trudności
edukacyjnych nie należy szukać jedynie w niskiej atrakcyjności tej formy nauki czy złej jakości
kursów. Efekty uczenia się zależne są od cech uczącego się, takich jak: jego możliwości w zakresie

15

Słomczyński M., Sidor D., Niepowodzenia edukacyjne w kształceniu zdalnym, E-mentor nr 5 (47) / 2012, http://www.e-

mentor.edu.pl/artykul/index/numer/47/id/970 [2015-04-05]
16

Swan K., Learning effectiveness: what the research tells us, [w:] J. Bourne, J.C. Moore (red.), Elements of Quality Online
Education, Practice and Direction, Sloan Center for Online Education, Needham 2003.
17

Tyler-Smith K., Early Attrition among First Time eLearners: A Review of Factors that Contribute to Drop-out, Withdrawal and

Non-completion Rates of Adult Learners undertaking eLearning Programmes, „Journal of Online Learning and Teaching” 2006, t. 2,
nr 2.
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zapamiętywania i koncentracji uwagi, jego motywacji, zainteresowań, indywidualnych
predyspozycji, umiejętności, doświadczeń czy zdolności. Na podstawie omawianych cech
kształcenia zdalnego można wyróżnić trzy grupy przyczyn niepowodzeń edukacyjnych:

środowiskowe

biopsychiczne

przyczyny

dydaktyczne
Rys. 7 Podstawowe grupy przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
Poniżej zostały opisane poszczególne grupy niepowodzeń wraz z propozycją rozwiązań
metodycznych, które pozwalają na ograniczenie występowania porażek edukacyjnych.

Przyzwyczajenia

nabyte

w

sieci,

związane

z

uzyskiwaniem,

gromadzeniem

i przetwarzaniem potrzebnych danych zdają się być przenoszone na obszar edukacji.
W odczuciu studentów na e-zajęciach powinny obowiązywać te same zasady,
tzn. wywiązanie się z wymagań edukacyjnych powinno być równie łatwe i przyjemne, jak
przeglądanie zasobów internetowych. Efekt ten jest dodatkowo potęgowany przez
asynchroniczną formę zajęć, w której rola bezpośredniej kontroli jest zredukowana.
Środowisko zdalne utrudnia też kształtowanie kompetencji uniwersalnych.
Rozwiązania, które pozwalają zminimalizować przyczyny środowiskowe:
(wybierz dane zagadnienie, aby przejść do stosownego opisu w podręczniku)



mechanizmy zwiększające poziom koncentracji;



mechanizmy zwiększające poziom atrakcyjności treści;



projekty grupowe.
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Do przyczyn związanych z procesem uczenia się można zaliczyć: niskie kompetencje
studentów w zakresie organizacji i planowania własnej nauki, nieadekwatne do
wybranej formy kształcenia preferowane style uczenia się (np. potrzeba kontaktu
bezpośredniego), zewnętrzne umiejscowienie kontroli poznawczej (postrzeganie
wyników nauczania jako niezależnych od wkładanego wysiłku), niską motywację do
nauki. Nie ulega wątpliwości fakt, że przyczyny te również przekładają się na
niepowodzenia edukacyjne w tradycyjnym nauczaniu, jednak w środowisku zdalnym
są w większym stopniu dostrzegalne.
Rozwiązania, które pozwalają zminimalizować przyczyny biopsychiczne:
(wybierz dane zagadnienie, aby przejść do stosownego opisu w podręczniku):



indywidualizacja procesu kształcenia, a w szczególności kontrola kształtująca;



wdrożenie zasady systematyczności, przystępności i poglądowości (rozdz. III);



uczenie przez doświadczenie i metoda projektów.

Do grupy przyczyn niepowodzeń edukacyjnych związanych z procesem nauczania
zaliczyć można zarówno typowe błędy w zakresie projektowania dydaktycznego, jak
i miernej jakości materiały dydaktyczne. Demotywujące bywają również niejasne
zasady organizacji i zaliczenia przedmiotu oraz niewłaściwie przeprowadzana
kontrola osiągnięć. Nierzadko proces nauczania ograniczany jest do realizacji toku
podającego. Tym samym redukcji ulegają cele kształcenia wychodzące poza
zdobywanie wiedzy np. zrozumienie.
Rozwiązania, które pozwalają zminimalizować przyczyny dydaktyczne:
(wybierz dane zagadnienie, aby przejść do stosownego opisu w podręczniku)



wykorzystanie celów z wyższych poziomów w taksonomii (np. synteza);



jasne i precyzyjne kryteria zaliczenia zadań oraz przedmiotu;



podejście pragmatyczne zamiast tradycyjnego
oraz wykorzystanie toku problemowego zamiast podającego.
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I.9. Środki dydaktyczne
Środkami dydaktycznymi nazywane są zasoby, które dostarczają studentom
„określonych bodźców wzrokowych, słuchowych, dotykowych i innych, dzięki czemu
usprawniają proces kształcenia, a przez to wpływają korzystnie na jego przebieg i efekty”18.
I.9.1. Funkcje multimediów
Opracowane treści powinny być wzbogacone o elementy multimedialne, które
zwiększają przystępność, poglądowość oraz atrakcyjność treści. Należy jednak unikać
sytuacji, kiedy multimedia stanowią substytut treści kształcenia. Każdy element
multimedialny powinien mieć przypisaną jedną z następujących kategorii (taksonomia
Bolesława Niemierko):
Poziom wiedzy
o

grupa I: zapamiętanie wiadomości - treści służą zapamiętaniu terminów, faktów, praw
i teorii naukowych, zasad działania.

o

grupa II: zrozumienie wiadomości - treści służą uświadomieniu znaczenia określonych
informacji, wyjaśnienia pewnych relacji czy prawidłowości.

Poziom umiejętności
o

grupa III: stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych - treści służą opanowaniu
umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według podanych
uprzednio wzorów (zastosowanie gotowych algorytmów).

o

grupa IV: stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych - treści służą
opanowaniu umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, dokonywania
analizy i syntezy nowych zjawisk.

W tabeli na następnej stronie wyjaśniono, które elementy multimedialne są adekwatne do
danej kategorii.

Komórki zaznaczone na żółto wskazują na najczęściej stosowane

rozwiązania.
W pewnych sytuacjach dopuszcza się inne rozwiązania (np. wykorzystanie wideo do sytuacji
problemowych) lub pominięcie elementów interaktywnych i multimedialnych.

18

Kupisiewicz Cz., dz. cyt., s. 129.
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Tabela – powiazanie funkcji dydaktycznej z elementem multimedialnym.
Gr .I




Gr. IV



diagramy, schematy, tabele





dźwięk (muzyka, lektor, synteza)





prezentacje











symulacje (interakcja + multimedia)









gry i łamigłówki (interak. + multim.)









AR (interakcja + multimedia)





(filmy instruktażowe, tutoriale)



Gr. III

fotografia, ilustracje, ikony

animacja (przykłady zastosowań), wideo



Gr. II

grupa I: zapamiętanie wiadomości
grupa II: zrozumienie wiadomości
grupa III: stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
grupa IV: stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych

Dobre praktyki

+ ilustrowanie treści mających
charakter obliczeniowy/rachunkowy;
+ opracowanie symulacji/inteakcji do
treści opisanych modelem matemat.;
+ oznaczenie ważnych treści za
pomocą zróżnicowanych form
kodowania (pogrubienie, grafika);
+ dodanie elementów
multimedialnych również
w przypadku pytań kontrolnych;
+ wykorzystyywanie ikon
do utrwalenienia wiadomości.

Częste błędy

- tworzenie dłuższych ekranów
zawierających wyłącznie tekst
informacyjny;
- dodawanie elementów
multimedialnych pozbawionych
funkcji dydaktycznych;
- wykorzystanie multimediów, które
nie spełniają warunku licencji
otwartych;
- nagrywanie dźwięku niespójnego
z materiałem wideo, który jest
zapisem zdarzeń prezentowanych na
ekranie komputera (tzw. screencast).
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I.9.2. Kryteria techniczne
Istnieją trzy drogi pozyskania multimediów spełniających te wymagania:


skorzystanie z produktów udostępnionych w ramach licencji otwartych;



samodzielne ich opracowanie;



wykorzystania zaplecza technicznego uczelni.

W przypadku pierwszych dwóch wariantów tworząc materiały należy spełnić poniższe
kryteria techniczne:


grafiki/zdjęcia
Format i wymiary:
•

RGB, 72dpi, JPEG - im większa kompresja, tym lepiej

•
•

RGB, 72dpi, PNG - dla obrazów z przezroczystością, kompresja
www.tinypng.com
panorama - proporcje: 21:9; wymiary: 2048px / 878px

•

normalny obrazek - proporcje: 4:3; wymiary: 2048px / 1536px

 wideo i animacje
Pliki muszą być zapisane w następujących formatach (wszystkich): MP4, OGV,
WebM. Zalecana ilość klatek na sekundę to 25 fps, ale jeśli materiał oryginalny ma
inny „klatkaż” (np. 30 fps) to konwersja powinna być zgodna z oryginałem. Zalecana
rozdzielczość to 1280x720 pixeli, a jakość 1500 - 3000 kbps. Do nagrywania filmu
będącego zapisem zdarzeń prezentowanych na ekranie komputera (screencast)
należy używać programu Camtasia Studio.
Ustawienia pliku wideo:
•

format MP4, kodek H264;

•

jakość na poziomie 50-60 %;

•

klatka kluczowa co 6 sekund dla klasycznego materiału wideo;

•

klatka kluczowa co 20 sekund dla screencastu.

 pliki dźwiękowe
Pliki dźwiękowe muszą być zapisane w następujących formatach (obu): MP3, OGG.
Zalecane próbkowanie to 44,1 KHz, a jakość na poziomie 96 kbps w przypadku narracji
słownej oraz 128kbps dla muzyki.
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Ze względu na coraz częstsze wykorzystywanie urządzeń mobilnych określono też
następujące wytyczne:


obrazy należy kompresować, aby zapewnić krótkie ich wczytywanie;
warto też upewnić się, że nie ma żadnych artefaktów po kompresji;



należy uwzględnić ograniczenia związane z wyświetlaniem obrazu na mniejszych
ekranach, grafiki z dużą ilością szczegółów należy dzielić na mniejsze;



należy upewnić się że tekst w diagramach będzie czytelny (telefony komórkowe).

Należy pamiętać, że w przypadku wykorzystywania ilustracji, schematów, filmów itp., które
nie są dziełem autora kursu, trzeba podać źródła i zweryfikować licencję, na których zasoby
te są udostępnione.
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II.Procedura projektowania kursów
Część „Procedura projektowania kursów” zawiera konkretne wskazówki
dotyczące przygotowania struktury zajęć akademickich. Etap ten musi poprzedzać
tworzenie materiałów dydaktycznych. Dzięki temu treści będą odpowiednio
uporządkowane, a kontrola pozwoli sprawdzić osiągniecie zamierzonych efektów.

Temat: Proces projektowania

W ramach tematu „proces projektowania” dowiesz się:
Jak dobrać cel ogólny? ...................................................................................... 38
Na czym polega analiza treści? .......................................................................... 38
Jakie cechy przejawia pokolenie sieci?.............................................................. 42
Jakie cechy mają efekty w formie operacyjnej?................................................ 42
Jakie czynności są operacyjne?.......................................................................... 44
Jakie są typowe błędy przy określaniu efektów? .............................................. 46
Czym różni się kontrola bieżąca od kształtującej? ............................................. 47
Jakie są częste błędy kontroli? .......................................................................... 48
Jaki ustalić rzetelne kryteria oceny zadań? ....................................................... 49
Jak zaplanować podział treści? .......................................................................... 50
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II.1. Proces projektowania
Proces projektowania dydaktycznego składa się z szeregu etapów, które są ze sobą powiązane.

II.1.1. Wyznaczenie celów ogólnych
Cel

Analiza

Odbiorca

Efekty

Kontrola

Struktura

Pierwszym krokiem jest ustalenie celu ogólnego – czyli zamierzonego efektu cyklu zajęć
na dany temat. Cel taki powinien być perswazyjny, zwięzły, bogaty znaczeniowo oraz
akcentować charakter nabytych kompetencji. Cele ogólne muszą być powiązane z efektami
programowymi lub bezpośrednio wynikać z potrzeb rynku pracy i odbiorców projektu (metoda
triangulacji). Trzeba też zweryfikować w jakim stopniu wybrany cel nie jest już realizowany
w ramach aktualnej oferty programowej.
Mimo, iż cel ogólny nie jest precyzyjny powinien odzwierciedlać charakter zdobywanych
kompetencji. Czym innym jest „Nabycie podstawowej wiedzy związanych ze specyfikacją
systemów informatycznych”, a czym innym „Nabycie umiejętności tworzenia specyfikacji
systemów informatycznych”.

II.1.2. Analiza dydaktyczna
Cel

Analiza

Odbiorca

Efekty

Kontrola

Struktura

W wyniku analizy dydaktycznej określamy wiedzę, umiejętności oraz kompetencje
społeczne, które są niezbędne, aby osiągnąć założony cel główny. Na tym etapie konieczne jest
określenie zakresu treści i kategorii celów. W odniesieniu do sfery poznawczej (wiedza
i umiejętności) Benjamin Bloom wyróżnił19:
Wiedza:



wiadomości (pamiętanie): znajomość faktów, terminologii, klasyfikacji, pojęć,
struktur, teorii itd.;
zrozumienie: transfer treści z jednego języka na inny (np. przetłumaczenie definicji
naukowej na język potoczny); interpretacja/wyjaśnienie - wydobycie sensu z danego
zagadnienia; ekstrapolacja;

19

Por. Bloom, B.S., Taxonomy of Educational Objectives: Handbook I. Cognitive Domain. New York: Longman-McKay, 1956
oraz Churches A., Bloom’s Digital Taxonomy, 2008
http://www.techlearning.com/techlearning/archives/2008/04/AndrewChurches.pdf
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Umiejętności:


zastosowanie: umiejętność stosowania metod, reguł, pojęć czy też aplikacji;



analiza: analiza elementów, stosunków między elementami;



ocena: ewaluacja rozwiązania/produktu na podstawie kryteriów wewnętrznych
(ustalonych przez osobę oceniającą) lub zewnętrznych;



synteza (tworzenie): wytworzenie własnego dzieła, stworzenie całości z elementów.

Zaktualizowane kategorie celów wraz z odpowiadającymi sposobami wykorzystania
współczesnych narzędzi zostały zebrane na poniższym diagramie (propozycja A. Churchesa):

tworzenie

ocenianie

analizowanie

zastosowanie

rozumienie

• projektować, konstruować, produkować, wymyślać, tworzyć;
• programować, filmować, animować, blogować, publikować,
tworzyć podkasty, transmitować;

• sprawdzać, krytykować, weryfikować, osądzać, testować,
wykrywać, monitorować;
• komentować, recenzować, moderować, testować;

• porównywać, organizować, strukturyzować, znajdować;
• umieszczać hiperłącza (linkować), sprawdzać poprawność,
łamać zabezpieczenia;

• wykonywać, przeprowadzać, korzystać, realizować;
• uruchamiać, obsługiwać, edytować;

• interpretować, parafrazować, wyjaśniać, tłumaczyć;
• wyszukiwać względem złożonych kryteriów, kategoryzować,
tagować, komentować;

• rozpoznać, wymienić, opisać, identyfikować, nazwać;
• wyszukiwać, wypunktować, zaznaczyć.

pamiętanie
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Klasyfikacja celów służy nie tylko dobraniu trafnej kontroli, ale przede wszystkim pozawala
wybrać stosowne strategie, metody, formy i środki nauczania. Szczegółowe omówienie
potencjalnych rozwiązań w tym wymiarze wykracza poza ramy tego podręcznika, ale dobrą
wskazówką może być diagram opracowany przez Tomasza Jankowskiego:

http://www.jankowskit.pl/wp-content/uploads/2013/06/blooms-taxonomy-wheel-v-1-by-jankowskit.pl-.png
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Z kolei kompetencje społeczne to zbiór umiejętności, od których zależy możliwość osiągnięcia
celu w warunkach interakcji społecznej. Umiejętności te odpowiadają za nawiązywanie
kontaktów, utrzymanie ich, sprawną współpracę itp. Zwykle jednak termin ten jest rozumiany
szerzej tzn. kompetencje te utożsamia się z kompetencjami uniwersalnymi.
Na koniec warto zaznaczyć, iż cele na tym etapie przyjmują formę efektów
programowych tylko są bardziej szczegółowe (nie muszą mieć formy operacyjnej).

Przykład:

Gdyby

celem

ogólnym

było

„Nabycie

podstawowej

wiedzy

i umiejętności związanych ze specyfikacją systemów informatycznych;” w wyniku
analizy można określić następujące cele szczegółowe, student:
Wiedza (pamiętanie i rozumienie):


zna i rozumie podstawowe metodyki wytwarzania oprogramowania;



rozumie skutki wybrania danej metodyki przez wykonawcę;



zna i rozumie podstawowe pojęcia związane ze specyfikacją systemów
informatycznych (User Story, Przypadek użycia, Scenariusz przypadku użycia);



zna

podstawowe

zasady

przygotowywania

specyfikacji

systemów

informatycznych;


rozumie na jakich etapach projektu i w jaki sposób osoba zlecająca
opracowanie systemu musi zaangażować się w prowadzone prace;



rozumie czym są wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne;



rozumie jakie znaczenie ma priorytetyzacja wymagań na oprogramowanie.

Umiejętności (zastosowanie, analizowanie, ocenianie, tworzenie):


potrafi określać zasady, reguły i ograniczenia, które muszą być uwzględnione
w systemie informatycznym i są istotne z punktu widzenia korzystności
przedsięwzięcia;



potrafi formułować wymagania na zamawiane oprogramowanie;



potrafi opisać interakcje pomiędzy użytkownikiem a systemem w formie
scenariuszy;

Kompetencje społeczne:


tłumaczy specyfikację systemu informatycznego osobie, która nie posiada
wiedzy technicznej;



potrafi ustalić wymagania na zamawiane oprogramowanie z klientem;



jest zorientowany na rezultaty i satysfakcję klienta.
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II.2. Analiza odbiorcy
Cel

Analiza

Odbiorca

Efekty

Kontrola

Struktura

Analiza odbiorcy sprowadza się do określenia cech odbiorców poprzez wyznaczenie ich
możliwości poznawczych, oczekiwań czy preferencji. Na tym etapie warto skonfrontować
otrzymane cele szczegółowe z uwarunkowaniami uczenia się dzisiejszych studentów.
Przyjmuje się, że przedstawiciele pokolenia sieci (patrz – założenia modelu dydaktycznego):
•

najczęściej nie widzą sensu w zapamiętywaniu treści, do których mają swobodny
dostęp w sieci (konektywizm) i które w ich mniemaniu nie mają wymiaru
praktycznego;

•

mają problemy ze zrozumieniem długiego wywodu i skomplikowanego tekstu
(trudności z koncentracją przy dużej liczbie dystraktorów – kształcenie zdalne);

•

przedkładają obraz i dźwięk nad tekst (multimedia pobudzają ich koncentrację);

•

preferują swobodny (hipertekstowy i hipermedialny) dostęp oraz równoległe
przetwarzanie informacji;

•

preferują akcydentalne, krótkotrwałe uczenie się, eksperymentowanie,
wielozadaniowość, oczekują szybkich efektów.

II.3. Efekty kształcenia (efekty przedmiotowe)
Cel

Analiza

Odbiorca

Efekty

Kontrola

Struktura

Po wykonaniu analizy dydaktycznej można przejść do operacjonalizacji założonego celów
szczegółowych, czyli opisu zachowań, jakie finalnie powinien przejawiać uczący się. W jej
wyniku powstają tzw. efekty przedmiotowe, które powinny być:


szczegółowe tzn. dotyczyć konkretnych oczekiwań co do tego, jaką wiedzę,
umiejętności i postawy/kompetencje społeczne uczestnik szkolenia powinien osiągnąć
po zakończeniu kursu;



mierzalne tzn. do każdego efektu powinny zostać przypisane klarowne i precyzyjne
kryteria jego oceny;
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realistyczne tzn. możliwe do osiągnięcia poprzez realizację kursu;



obserwowalne tzn. możliwe do zaobserwowanie w wyniku konkretnych działań osoby
uczącej się.

Przykład: przedmiotowe efekty kształcenia, student:
1. tłumaczy algorytm zawierający konstrukcje… z języka naturalnego
na schemat blokowy (zrozumienie);
2. identyfikuje i poprawia błędy w kodzie źródłowym, który stanowi
implementację następujących konstrukcji… (zrozumienie);
3. wymienia konstrukcje zaimplementowane w otrzymanym kodzie
źródłowym (zrozumienie);
4. implementuje algorytm zapisany w postaci schematu blokowego
i wykorzystujący następujące konstrukcje… z użyciem języka…
zgodnie z … paradygmatem programowania (zastosowanie);
5. rozpoznaje i wskazuje różnice w zakresie funkcjonalności między
dwoma wybranymi programami na podstawie fragmentów kodów
źródłowych (analiza);
6. tworzy program rozwiązujący zadany problem wykorzystując przy
tym następujące konstrukcje … zgodnie z … paradygmatem
programowania (synteza);
7. dokonuje oceny gotowego programu w zakresie zrozumiałości,
zgodności funkcjonalnej, efektywności działania i testowalności
(ocena).

W opisie przedmiotu (sylabus) wystarczy przypisać efekty do kategorii „wiedza”,
„umiejętności” i „kompetencje społeczne”, ale szczegółowy podział (taksonomia celów)
pozwala dobrać odpowiednie czynności np. „rozpoznaje” to zrozumienie, „instaluje” to
zastosowanie, „projektuje” to synteza.
Poprawne określenie operacyjnych efektów kształcenia jest trudne nawet dla
doświadczonych wykładowców dlatego na kolejnej stronie zebrano najczęściej używane
czynności, które spełniają wymóg obserwowalności.
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Wiedzy

Nazywać, definiować, wymieniać, opisywać, wyjaśniać,

(pamiętanie i rozumienie)

tłumaczyć,

identyfikować,

charakteryzować,

rozpoznawać,

streszczać,

uzupełniać,

ilustrować,

rozróżniać,

potrafić przedstawić w innej konwencji językowej, wyciągać
wnioski, zbierać, powtarzać, znajdować, porządkować,
prezentować, cytować, relacjonować, wskazywać, określać,
opowiadać, kojarzyć, kwalifikować, przedstawiać.
Umiejętności

Analizować,

oceniać,

rozwiązywać,

konstruować,

(zastosowanie, analizowanie,

porównywać, klasyfikować, porządkować, wybierać sposób,

ocenianie, tworzenie)

projektować, proponować np. alternatywne rozwiązania,
organizować, planować, dowodzić, wyprowadzać wnioski na
podstawie twierdzeń, weryfikować, analizować, wykrywać,
szacować, argumentować, ustalać kryteria, rozpoznawać
motywy lub przyczyny, poddawać krytyce, dyskutować,
stosować,

demonstrować,

rozwijać,

ilustrować,

modyfikować, przygotowywać, tworzyć, przygotowywać
harmonogram

i

schemat,

używać,

kategoryzować,

porządkować, badać, testować, kwestionować, łączyć,
kompilować,

opracowywać,

projektować,

zarządzać,

dokonać podsumowania, walidować.
Kompetencje społeczne

Dyskutować, wyrażać konstruktywną krytykę, pracować
samodzielnie,
w

zespole,

wykazywać
kierować

pracą

kreatywność,
zespołu/pełnić

pracować
funkcje

kierownicze, wykazywać odpowiedzialność za, angażować
się

w,

przestrzegać

poczynionych

ustaleń,

chętnie

podejmować się, być zorientowanym na, akceptować, dążyć
do, wyciągnąć wnioski, decydować, wyjaśniać, uzasadniać,
przewidywać, rekomendować, podejmować wyzwanie,
demonstrować, organizować, wspierać, kwestionować.
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Przykład: dla celu ogólnego „Nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności
związanych ze specyfikacją systemów informatycznych”. W wyniku operacjonalizacji
można określić następujące efekty kształcenia:
Wiedza, po ukończeniu kursu student…
 opisuje cechy metodyk zwinnych,
 wskazuje cechy, jakie powinno mieć User Story,
 wskazuje cechy, jakie powinien mieć Przypadek użycia,
 wskazuje cechy, jakie powinien mieć Scenariusz Przypadku Użycia,
 wskazuje cechy wymagań niefunkcjonalnych,
 wskazuje problemy wynikające ze złej specyfikacji wymagań
niefunkcjonalnych,
 wskazuje problemy wynikające z długu technicznego,
 wskazuje elementy, które powinny znaleźć się w definicji “gotowe” dla
implementacji User Story,
 opracowuje definicję “gotowe” z punktu widzenia odbiorcy pomijając
zagadnienia technologiczne,
 wskazuje cechy podejścia Model-driven design,
 wskazuje elementy, które powinny znaleźć się w modelu danych,
 wskazuje cechy reguł biznesowych,
 wskazuje zasady priorytetyzacji wymagań.
Umiejętności, po ukończeniu kursu student…
 identyfikuje właściwe podejście dla realizacji wybranego projektu,
 wyraża wymagania użytkownika w formie User Story,
 ocenia User Story pod kątem INVEST,
 identyfikuje prawidłowo napisane User Story,
 wskazuje błędy w User Story,
 wyraża wymagania użytkownika w formie przypadku użycia,
 wskazuje przypadki użycia w tekście wymagań użytkownika,
 wskazuje Aktorów systemu w tekście wymagań użytkownika,
 opisuje Scenariusz Przypadku Użycia w oparciu o wymagania użytkownika,
 identyfikuje główny scenariusz sukcesu,
 identyfikuje scenariusze alternatywne,
 identyfikuje dobrze i źle zdefiniowane wymagania niefunkcjonalne,
 wyraża wymagania użytkownika w formie wymagań niefunkcjonalnych,
 identyfikuje elementy modelu danych na podstawie opisu dziedziny
problemu,
 identyfikuje dobrze i źle zdefiniowane reguły biznesowe,
 wyraża wymagania użytkownika w formie reguł biznesowych,
 priorytetyzuje User stories w oparciu o wymagania użytkownika.

Procedura projektowania kursów
Poniżej zostały zebrane typowe błędy określania efektów:


nieoperacyjne czasowniki np.: „wie”, „zna”, „rozumie”, „potrafi”, „docenia”,
„ma/posiada wiedzę”, „ma/posiada umiejętności”, „ma świadomość”. Czasowniki te
nie są obserwowalne, tzn. nie wiadomo na jakiej podstawie stwierdzamy, że uczestnik
szkolenia „wie”, „rozumie” czy coś „potrafi”. Dodatkowo słowa te nie są konkretne –
trudno na ich podstawie stwierdzić, co dokładnie zostało osiągnięte;



nieprecyzyjne efekty np. Uczestnik szkolenia zna podstawowe wiadomości z zakresu
technologii informacyjnych. Co to znaczy podstawowe? Czy „zna” świadczy o tym, że
potrafi je wymienić, omówić, poddać analizie i syntezie czy wykorzystać w praktyce?
Zwróćmy uwagę, że każda z tych czynności dotyczy innego aspektu wiedzy np. można
podać definicję słowa „operacjonalizacja”, ale nie rozumieć tego pojęcia;



tzw. pobożne życzenia czyli efekty, które brzmią przekonywująco, ale są niejasne lub
trudne do zmierzenia np. Uczestnik szkolenia będzie potrafił poradzić sobie
z problemami życia codziennego;



nieuzasadniona dominacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy z pominięciem
umiejętności, które wpisują się w zakres celu ogólnego.

Osoba projektująca kurs przyporządkowuje opracowane efekty przedmiotowe do
efektów programowych określonych w ramach wybranej ścieżki kształcenia (np. specjalności).
W sytuacji kiedy brakuje adekwatnych efektów wyższego poziomu lub zdefiniowane efekty
przedmiotowe nie wpisują się w wybraną ścieżkę edukacyjną konieczna jest konsultacja z radą
programową. Fakt, iż wszystkie efekty przedmiotowe pokrywają efekty programowe świadczy
o przydatności danego kursu.
Najczęstsze błędy to:


określony efekt programowy powiązany z treściami zaproponowanego kursu nie jest
osiągalny lub może być osiągnięty jedynie w znikomym, niedostatecznym stopniu;



występuje

brak

równowagi

między

pokryciem

poszczególnych

efektów

programowych np. pewien efekt programowy jest nadmiernie eksponowany
względem pozostałych.
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Umiejętności

Wiedza

Przykład: wybrane efekty przedmiotowe dla kursu ”Bazy danych – podstawy
projektowania relacyjnych baz danych”. Liczba efektów zależy od specyfiki oraz
długości danego kursu i może wahać się od kilkunastu do kilkudziesięciu pozycji.
Efekty programowe

Efekty przedmiotowe

ma wiedzę z zakresu
podstawowych pojęć
związanych z bazami
danych (modele,
relacje..)

• wybiera cechy, które charakteryzują
bazę danych;
• rozróżnia rodzaje baz danych;
• wybiera podstawowe założenia
relacyjnego modelu danych;
• rozróżnia tabelę, kolumnę, wiersz;
•…

zna zasady tworzenia
i użytkowania baz
danych

potrafi projektować
relacyjne bazy danych na
potrzeby realizacji
swoich zadań
zawodowych

• wybiera cechy charakteryzujące tabelę,
kolumnę, wiersz;
• wybiera cechy charakteryzujące klucz
główny i jednoznaczny;
• wskazuje najlepszego kandydata na
klucz główny w zadanej sytuacji;
• wybiera cechy charakteryzujące diagram
związków encji;
•…
• projektuje prosty diagram związków
encji przy zadanych wymaganiach;
• instaluje serwer bazy danych;
• generuje skrypt z narzędzia CASE;
• zakłada bazę danych ze skryptu;
• ...

II.4. Analiza kontroli
Cel

Analiza

Odbiorca

Efekty

Kontrola

Struktura

Celem kontroli nie jest wyłącznie weryfikacja wiedzy i umiejętności. Wyróżniamy kontrolę:


kształtującą, której celem jest zapewnienie interakcji oraz dostarczenie rzetelnych
informacji zwrotnych w trakcie uczenia się (np. problemy, symulacje);



bieżącą, która zapewnia trwałość wiedzy i pozwala korygować osiągnięte efekty
(dodatkowa kontrola między modułami/lekcjami wymuszająca systematyczną pracę);
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końcową (zbierającą), której celem jest weryfikacja założonych efektów – może być
realizowana bezpośrednio po modułach lub na koniec kursu (zadania, projekt).

Analiza kontroli powinna następować zaraz po określeniu efektów operacyjnych. Polega ona
na sprawdzeniu czy jesteśmy w stanie zapewnić trafność kontroli końcowej. Oznacza to, że:
•

zadania muszą sprawdzać to, co jest założone w efektach;

•

zadania obejmują wszystkie możliwe obszary przyjęte w zakresie treści.

Na tym etapie warto zadać sobie pytanie „Które efekty kształcenia można osiągnąć w ramach
nauczania zdalnego tzn. bez bezpośredniego kontaktu z wykładowcą i innymi uczestnikami
kursu?”. Trudność w tym wymiarze może wynikać z charakteru samych efektów (konieczności
bezpośredniej obserwacji jakiegoś działania) albo też z potrzeby użytkowania urządzeń do
których nie ma dostępu uczestnik (np. komputer z odpowiednim oprogramowaniem).
W przypadku testu pisemnego konieczne jest ustalenie czy zadania testowe będą miały
charakter otwarty (najczęściej wymagają moderacji/sprawdzenia przez człowieka) czy
wyłącznie zamknięty (możliwe odpowiedzi są sformułowane i podane).
W omawianym wcześniej przypadku (cel ogólny - „Nabycie podstawowej wiedzy
i umiejętności związanych ze specyfikacją systemów informatycznych”) konieczne wydaje się
zastosowanie różnych form kontroli. Przykładowe efekty, które można sprawdzić
automatycznym testem zdalnym to:


student wskazuje do czego można wykorzystywać statystykę (wiedza);



student wskazuje narzędzia z jakich korzysta statystyka (wiedza);



student odróżnia prawdopodobieństwo klasyczne od obiektywnego (umiejętności);



student liczy podstawowe zadanie z rachunku prawdopodobieństwa (umiejętności).

Niektóre z efektów wymagają jednak zadań otwartych np. „opisuje cechy metodyk zwinnych”.
Najczęstszym błędem jest zastosowanie formy kontroli nieadekwatnej do określonych
efektów kształcenia np. „uczestnik szkolenia sprawnie komunikuje się z członkami swojej
grupy” nie może być sprawdzony pisemnym testem osiągnięć. Testem możemy jedynie
sprawdzić znajomość zasad komunikacji czy umiejętność wyboru odpowiedniej strategii
w hipotetycznej sytuacji, ale w wymiarze deklaratywnym, a nie proceduralnym. To, że student
wie jak należy korzystać z wzorców projektowych nie znaczy, że będzie potrafił czy chciał je
zastosować w projekcie.
Inny błędem jest stosowanie nietrafnych kryteriów oceny. Dzieje się tak często przy ocenie
projektów. Niejasne i subiektywne kryteria mogą znacząco obniżyć efektywność kształcenia.
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Zasady zaliczenia muszą być podawane na początku zajęć, co pozwala ukierunkować studenta.

Przykład zasad zaliczenia przedmiotu i kryteriów oceny:
W ramach kursu student ma do wykonania sześć zadań, im tematy wraz z kryteriami
oceny zostały podane w poniższej tabeli:
przedmiot oceny

waga

kryteria oceny

klucz oceny

schemat blokowy

5

zgodność funkcjonalna (F),

F*Cz

poprawność budowy diagramu (Cz);
kod źródłowy +

3

poprawki
lista konstrukcji

procent zidentyfikowanych błędów(B),

1-B+P

procent prawidłowych poprawek (P);
5

procent poprawnie wskazanych

K/(1+N)

konstrukcji (K), procent niepoprawnie
wskazanych konstrukcji (N);
kod źródłowy

3

procent poprawnie

K+F+Z+P

zaimplementowanych konstrukcji (K),
zgodność funkcjonalna (F), zrozumiałość
(Z), poprawność względem przyjętego
paradygmatu (P);
aplikacja

10

zgodność z dokumentacją (D),

D*E*T*P

efektywność (E), testowalność (T),
poprawność względem przyjętego
paradygmatu (P);
raport

3

zasadność oceny: zrozumiałości (Z),

Z+D+E+T

zgodności funkcjonalnej (F),
efektywności (E) i testowalności (T).
Wszystkie skale jakościowe (np. zgodność czy testowalność) przyjmują wartości
z zakresu 0-1. Opis nieoczywistych wskaźników:
Zrozumiałość – określa łatwość, z jaką użytkownik może zrozumieć kod źródłowy na
podstawie czytelności kodu i komentarzy, jej mierzalnym wskaźnikiem jest liczba
kwadransów poświęconych na jego zrozumienie.
Testowalność – możliwość walidacji rozwiązania określona przez kompletność
dokumentacji i niezbędnych plików.
Suma punktów możliwych do zdobycia to: 5+6+5+12+10+12=50; Liczba zdobytych
punktów dzielona przez 10 i zaokrąglona do najbliższej ‘połówki’ daje ocenę końcową.
np. 38 daje ocenę 4. Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest zdobycie min. 26 pkt.
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II.5. Struktura zajęć
Cel

Analiza

Odbiorca

Efekty

Kontrola

Struktura

Następnym krokiem projektowania jest zaplanowanie struktury zajęć organizacyjny podział
treści na poszczególne moduły wraz z przyporządkowaniem pytań/zadań kontrolnych.

PROJEKT 

ZADANIA 
laboratorium

EGZAMIN 

kontrola

Efekty: wiedza,
umiejętności

Moduł 1

Moduł …

Moduł 15

Efekt 1

Rodzaj pytania

Rodzaj pytania

Rodzaj pytania

Efekt …

…

…

…

Efekt N

Rodzaj zadania

Rodzaj zadania

Rodzaj zadania

Efekt …

…

…

…

Efekt X

Składnik projektu

Składnik projektu

Składnik projektu

Efekt …

…

…

…

Opracowanie powyższej matrycy pozwala na wybór optymalnej strategii nauczania i jest
punktem wyjścia dla tworzenia materiałów dydaktycznych. Przykład takiej struktury został
przedstawiony w następnym podrozdziale.
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Temat: Przykład projektowania dydaktycznego

W ramach tematu „Przykład projektowania dydaktycznego” dowiesz się:
Jak czynności muszą poprzedzać opracowanie struktury kursu? .............................52
Jaki wygląda poprawna struktura kursu? ..................................................................54
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II.6. Przykład projektowania dydaktycznego
Założenia wstępne:


Tytuł przedmiotu: Technologie Internetu



Forma kształcenia: studia internetowe, 15 zajęć zdalnych, egzamin końcowy

II.6.1.

Cel ogólny:

Kurs ma na celu dostarczenie przekrojowej wiedzy i umiejętności stanowiących podstawę
kompetencji programisty budującego aplikacje w środowisku Internetu, a w szczególności –
aplikacje WWW. Ten zestaw kompetencji łączy w sobie zagadnienia architektury i protokołów
internetowych, standardów formatów danych stosowanych w warstwie prezentacyjnej,
dokumentów znacznikowych, programowania w środowisku przeglądarki klienta, budowy
funkcjonalności po stronie serwera oraz wykorzystania baz danych. Ponadto przedstawiono,
znajdujące się na przecięciu ww. dziedzin, zagadnienia wzorców projektowych i ich wsparcia
przez ramy programistyczne oraz problemy bezpieczeństwa aplikacji WWW. Tak szerokiego
spektrum tematów nie sposób wyczerpać, a ponadto narzędzia programistyczne, jak też same
standardy technologii internetowych podlegają dość szybkiej ewolucji. Z tego też względu
struktura kursu wraz z umieszczonymi w nim zadaniami i projektem, ma na celu wyćwiczyć
umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji w Internecie i aktualizowania swojej
wiedzy. Główną rolę odgrywają w tym przypadku źródła anglojęzyczne. Efektywna umiejętność
rozwijania oprogramowania w środowisku Internetu łączy znajomość ogólnych zasad, pojęć,
rozwiązań architektonicznych i sposobów rozwiązywania problemów, z umiejętnością
posługiwania się konkretnymi standardami, językami i narzędziami programistycznymi. Z uwagi
na akademicki charakter kursu oraz wspomniane wyżej szybkie tempo zmian, materiał zawarty
bezpośrednio w treści kursu poświęcono głównie tej pierwszej sferze.

II.6.2.

Analiza dydaktyczna i efekty kształcenia

W wyniku analizy dydaktycznej oraz operacjonalizacji celów kształcenia zostały
wyodrębnione najważniejsze efekty kształcenia:
Po ukończonym kursie student / studentka posiada wiedzę, w ramach której:
o

Definiuje pojęcia oraz charakteryzuje standardy dotyczące języków znaczników
(wiadomości)
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o

Charakteryzuje rozwiązania stosowane w warstwie prezentacyjnej dokumentów WWW
(wiadomości, zrozumienie)

o

Opisuje najważniejsze protokoły internetowe (zrozumienie)

o

Charakteryzuje język Ruby (wiadomości, zrozumienie)

o

Objaśnia wybrane wzorce projektowe i sposób ich wsparcia przez ramy programistyczne
(zrozumienie)

o

Charakteryzuje język JavaScript (wiadomości, zrozumienie)

o

Porównuje podejścia SOAP oraz REST do implementacji usług WWW (zrozumienie,
analiza)

o

Wskazuje główne zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji WWW i sposoby zapobiegania im
(wiadomości)

o

Omawia języki i interfejsy programistyczne służące przetwarzaniu dokumentów XML
(zrozumienie)

o

Charakteryzuje protokoły HTTP oraz WebSocket (wiadomości, zrozumienie)

Po ukończonym kursie student /studentka posiada umiejętności, w ramach których:
o

Tworzy poprawne dokumenty HTML oraz XML (zastosowanie)

o

Stosuje język CSS do budowy warstwy prezentacyjnej dokumentu HTML (zastosowanie)

o

Posługuje się narzędziami diagnostycznymi do badania komunikacji z aplikacją WWW
(zastosowanie, ocena)

o

Programuje obiektowo w języku Ruby (synteza)

o

Tworzy aplikacje stosując ramy Ruby on Rails oraz JSF (zastosowanie, synteza)

o

Buduje funkcjonalność po stronie klienckiej aplikacji WWW stosując język JavaScript oraz
związane z nim biblioteki i ramy programistyczne (zastosowanie)

o

Przeprowadza testy aplikacji WWW oraz bada jej podatności na typowe ataki (analiza,
ocena)

o

Specyfikuje schematy dokumentów XML (zastosowanie)

o

Posługuję się językami zapytań oraz przekształceń dokumentów XML (zastosowanie)

o

Wyszukuje i wykorzystuje anglojęzyczne materiały szkoleniowe oraz specyfikacje
standardów związanych z technologiami internetowymi. (zastosowanie, analiza)

Po ukończonym kursie student /studentka posiada kompetencje społeczne, w ramach których:
o

Uzgadnia zakres i funkcjonalność projektu z ekspertem i samodzielnie go wykonuje.
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II.6.3.

Analiza kontroli

W wyniku analizy kontroli przyjęto, że zaliczenie kursu powinno składać się z dwóch
komponentów:
o

Pierwszy z nich, zorientowany głównie na kontrolę umiejętności, ma charakter praktyczny
i zawiera 14 zadań dotyczących poszczególnych modułów (umożliwiają zdobycie 14 x 5
pkt.), z których część jest ściśle powiązana z realizowanym projektem zaliczeniowym
(systematycznie rozwijany projekt w trakcie semestru). Projekt zaliczeniowy, który stanowi
samodzielnie zbudowana aplikacja WWW, jest oceniany w skali 20 punktów. Komponent
praktyczny daje ocenę zaliczeniową, wyznaczaną według progów: 90% – ocena bardzo
dobra, 80% – ocena dobra plus, 70% – ocena dobra, 60% – ocena dostateczna plus, 50% –
ocena dostateczna.

o

Drugi komponent, zorientowany głównie na weryfikację wiedzy, ma postać testu. Do
zdania testu jest wymagane uprzednie uzyskanie pozytywnej oceny zaliczeniowej. Test jest
złożony z kilkunastu pytań jednokrotnego wyboru. Rezultat testu daje ocenę
egzaminacyjną, wyznaczaną według progów: 90% – ocena bardzo dobra, 80% – ocena
dobra plus, 70% – ocena dobra, 60% – ocena dostateczna plus, 50% – ocena dostateczna.

II.6.4.

Struktura kursu

Do opracowanych efektów dobrano treści, które podzielono na 15 lekcji i zebrano w tabeli:
1. Języki znaczników i (X)HTML
2. Separacja treści i formatowania w HTML i CSS
3. Protokoły internetowe a system WWW
4. Język Ruby – wprowadzenie
5. Aplikacje WWW. Ruby on Rails jako rama aplikacji WWW
6. JavaScript - wprowadzenie
7. JavaScript - ramy, biblioteki, współdziałanie z serwerem
8. Programowanie warstwy klienta – AjaX, RIA
9. Podstawy bezpieczeństwa aplikacji WWW
10. Service Oriented Architecture oraz Usługi WWW
11. Język XML - składnia oraz schematy dokumentów
12. Język XML – odpytywanie i przetwarzanie dokumentów
13. Język XML – interfejsy w językach programowania
14. Java Server Faces – framework aplikacji WWW
15. Protokół WebSocket

Treści (kolejne zajęcia):

ZADANIA 

Kontrola pośrednia lub egzamin

Efekty: wiedza, umiejętności

Moduł 2: Separacja
treści i formatowania
w HTML i CSS

Moduł 3:
Protokoły
internetowe a
system WWW

Objaśnia wybrane wzorce projektowe i sposób
ich wsparcia przez ramy programistyczne
Omawia języki
znaczników, pojęcie
metajęzyka, rodzaje
poprawności
dokumentów

Definiuje pojęcia:
separacja zagadnień,
klasy, identyfikatory,
pseudoklasy,
pseudoelementy

Charakteryzuje rozwiązania stosowane w
warstwie prezentacyjnej dokumentów WWW
(m.in. HTML, XHTML, CSS)

Opisuje standardy HTML,
XHTML

Omawia standardy
CSS, HTML5

Wyszukuje i wykorzystuje anglojęzyczne
materiały szkoleniowe oraz specyfikacje
standardów związanych z technologiami
internetowymi.

Korzysta z
anglojęzycznych
materiałów
szkoleniowych nt. HTML
i XML (tutoriale)

Korzysta z
anglojęzycznych
materiałów
szkoleniowych nt. CSS
(tutoriale)

Moduł 5: Aplikacje
WWW. Ruby on Rails jako
rama aplikacji WWW

Moduł 6: JavaScript wprowadzenie

Wyjaśnia interfejs
DOM HTML, język
JavaScript
Korzysta ze
specyfikacji
standardów
protokołów
interenetowych
Zastosowanie
narzędzi
diagnostycznych
do analizy ruchu
w protokole HTTP

Analizuje komunikację protokołową z aplikacją
WWW

Programuje proste strony dynamiczne i
aktywne w wybranej ramie aplikacji WWW

Sporządza prostą witrynę WWW zgodnie ze
sformułowanymi wymaganiami, wykorzystując
ramy programistyczne po stronie klienta
i serwera, w tym m.in. programuje dynamiczne
strony WWW, obejmujące wsparcie interakcji
z klientem, przekazywanie danych oraz
wykorzystanie systemu zarządzania
relacyjnymi bazami danych.

Moduł 4: Język
Ruby wprowadzenie

Wyjaśnia funkcjonalność wiodących standardów
dla tworzenia witryn WWW

Definiuje pojęcia oraz charakteryzuje
standardy dotyczące języków znaczników;
Omawia języki i interfejsy programistyczne
służące przetwarzaniu dokumentów XML

Specyfikuje wymagania dla witryny WWW /
aplikacji WWW

PROJEKT 

Moduł 1: Statyczne
dokumenty WWW. Języki
znaczników i (X)HTML

Korzysta z
anglojęzycznych
materiałów
szkoleniowych
nt. języka Ruby

Korzysta z
anglojęzycznych
materiałów
szkoleniowych nt. ramy
Ruby on Rails (tutoriale)
Bada komunikację HTTP
z utworzoną aplikacją
WWW

Tworzenie stron WWW
w RoR

Poprawny składniowo
dokument HTML5
opisujący propozycję
dziedziny problemowej
projektu zaliczeniowego

Korzysta z
anglojęzycznych
materiałów
szkoleniowych nt.
języka JavaScript

Budowa warstwy
klienckiej
w technologiach
opartych na JavaScript
Sporządzenie
specyfikacji wymagań
dla aplikacji WWW
realizującej tematykę
projektu.

Strona główna witryny
realizująca zadane
elementy
i rozwiązania układu

Wybrana funkcjonalność z zakresu dziedziny
projektu obejmująca przekazywanie przez
klienta zestawu danych do strony
dynamicznej WWW, utrwalanie danych po
stronie serwera i ich późniejszą prezentację

Budowa
funkcjonalności po
stronie klienta
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Temat: Kwestionariusz oceny kursu

W ramach tematu „Kwestionariusz oceny kursu” dowiesz się:
Jak sprawdzić poprawność utworzonej struktury? ...................................................57
Jakie błędy projektowania występują najczęściej? ..................................................58

Procedura projektowania kursów

II.7. Kwestionariusz oceny struktury kursu
Wypełnienie kwestionariusza pozwala zorientować się czy główny etap projektowania został
zakończony pomyślnie. Najczęściej w wyniku tej analizy pojawią się wątpliwości, które wymagają
jedynie korekty koncepcji, a nie jej odrzucenia.
Kwestionariusz oceny struktury kursu
l.p.

Pytanie

1

Czy cel ogólny dotyczy przygotowywania uczestników kursu
do wykonywania zawodu związanego z aktualnymi
potrzebami rynku pracy lub/i wynika z programu studiów?

2

Czy efekty przedmiotowe są jasno zdefiniowane w postaci
mierzalnych, osiągalnych i konkretnych celów
operacyjnych?

3

Czy efekty są zróżnicowane tzn. nie ograniczają się
wyłącznie do jednej czy dwóch kategorii celów (np.
zapamiętanie)?

4

Czy opracowane efekty można kształtować w ramach
nauczania zdalnego tzn. bez bezpośredniego kontaktu
z wykładowcą i innymi uczestnikami kursu?

5

Czy uwzględnione zostały jakiekolwiek kompetencje
uniwersalne (społeczne i osobiste)?

6

Czy zaplanowana kontrola jest spójna z założonymi
efektami i pozwala na sprawdzenie wszystkich założonych
efektów kształcenia?

7

Czy zakres treści kursu jest ściśle powiązany z celami
kształcenia tzn. nie ma treści dodatkowych, które
wykraczają poza zdefiniowane efekty?

8

Czy zostały jasno określone zasady zaliczenia przedmiotu?

Uwagi
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Poniżej zostały omówione najczęstsze występujące trudności:
Czy efekty przedmiotowe są jasno zdefiniowane w postaci mierzalnych, osiągalnych
i konkretnych celów operacyjnych?
Niektóre efekty trudno jest zoperacjonalizować
Najczęściej trudne w operacjonalizacji są cele z obszaru wiedzy, które w przypadku
efektów programowych występują w postaci „zna” i „rozumie”. Warto skorzystać
z przygotowanej listy mierzalnych czynności.
Czy efekty są zróżnicowane tzn. nie ograniczają się wyłącznie do jednej czy dwóch kategorii
celów (np. zapamiętanie)?
Przeważają efekty z zakresu wiadomości
Wiadomości są dzisiaj powszechnie dostępne dlatego warto skupić się na innych
aspektach (np. zrozumieniu tych wiadomości). Każda z kategorii odnosi się do innych
czynności poznawczych dlatego czym większe ich zróżnicowanie tym bardziej student
rozwija swoje zdolności.
Czy opracowane efekty można kształtować w ramach nauczania zdalnego tzn. bez
bezpośredniego kontaktu z wykładowcą i innymi uczestnikami kursu?
Trudno ocenić możliwość kształtowania efektów, ale ich weryfikacja jest poprawna
Celem działań dydaktycznych jest stworzenie takich warunków, aby osoba ucząca się
sprawnie osiągnęła zakładane cele, a nie tylko kontrola efektów. W przypadku edukacji
zdalnej kluczem do efektywności jest wykorzystanie zadań otwartych oraz kontroli
kształtującej. Tym samym prowadzący nie tyle przekazuje wiedzę (od tego są materiały),
co dostarcza szeregu zindywidualizowanych informacji zwrotnych.
Czy uwzględnione zostały jakiekolwiek kompetencje uniwersalne (społeczne i osobiste)?
Efekty zostały ograniczone do wiedzy i umiejętności
Zważywszy na oczekiwania pracodawców, aspekty te stają się równie ważne co
kompetencje techniczne. Bardzo często właśnie te kompetencje wyróżniają absolwenta
na rynku pracy i pozwalają mu utrzymać stanowisko.
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Czy zaplanowana kontrola jest spójna z założonymi efektami i pozwala na sprawdzenie
wszystkich założonych efektów kształcenia?
Niektóre czynności różnią się od przyjętych efektów
W takim przypadku kontrola nie jest trafna tzn. sprawdzane jest coś innego niż wynika to
z przyjętych efektów. Najwcześniej z taka sytuacją mamy do czynienia kiedy sprawdzamy
określoną umiejętność w wymiarze deklaratywnym np. sprawdzamy umiejętność
instalowania serwera danych poprzez wskazanie właściwej procedury. Konieczna jest
zmiana planowanych efektów („osoba ucząca się wskazuje właściwą procedurę instalacji
serwera danych”) lub dostosowanie kontroli do weryfikacji praktycznych umiejętności.
Czy zakres treści kursu jest ściśle powiązany z celami kształcenia tzn. nie ma treści dodatkowych,
które wykraczają poza zdefiniowane efekty?
Niektóre tematy wykraczają poza przyjęte efekty
Jeśli niektóre tematy nie są bezpośrednio związane z założonymi efektami, należy
rozważyć dodanie adekwatnych celów. Innym rozwiązaniem jest podanie linków do
zasobów zewnętrznych dla osób zainteresowanych uzupełnieniem omawianych
zagadnień.
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III. Instrukcja tworzenia materiałów
W ramach ostatniej części podręcznika zatytułowanej „Instrukcja tworzenia materiałów”
omówione zostały szczegółowe wytyczne w jaki sposób należy opracować treści, które
będą dostępne na platformie edukacyjnej.

Temat: Zasady kształcenia

W ramach tematu „Zasady kształcenia” dowiesz się:
Na czym polega zasada efektywności i jak ją realizować? .......................................61
Na czym polega zasada aktywnego uczestnictwa i jak ją realizować? ...................62
Na czym polega zasada łączenia teorii z praktyką i jak ją realizować? ....................63
Na czym polega zasada poglądowości i jak ją realizować? ......................................64
Na czym polega zasada syste-matyczności i jak ją realizować? ...............................65
Na czym polega zasada przystępności i jak ją realizować? ......................................66
Na czym polega zasada indywidua-lizacji i jak ją realizować? .................................67
Na czym polega zasada samodzielności i zespołowości i jak ją realizować? ..........68
Na czym polega zasada operatywności wiedzy i jak ją realizować? ........................68
Jakie znaczenie mają znaczniki metodyczne? ...........................................................70
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III.1.

Zasady kształcenia

Utworzenie rzetelnych i atrakcyjnych materiałów dydaktycznych wymaga przestrzegania
tzw. zasad kształcenia czyli ogólnych norm postępowania dydaktycznego wskazujących na
właściwy sposób realizacji celów kształcenia20. Szczególnie istotne, w odniesieniu do przyjętych
w modelu dydaktycznym założeń, są następujące zasady:


zasada efektywności dotyczy skuteczności i wydajności pracy dydaktycznej. Chodzi o to,
aby cele , treści oraz kontrola stanowi spójny zbiór elementów systemu, a nie chaotyczny
układ przypadkowych składowych. Wdrożenie zasady efektywności jest równoznaczne
z zastosowaniem projektowania edukacyjnego (patrz rozdział „Procedura projektowania
kursów”);

Przykład spójności miedzy planowanymi efektami a zadaniami
sprawdzającymi:
Efekty; student po ukończeniu modułu:


buduje strukturę podziału prac dla projektu;



buduje diagram sieciowy;



znajduje ścieżkę krytyczną.



Kontrola; zadanie numer:
1. W dodatku A opisana jest pewna sytuacja projektowa. Wciel się w rolę
kierownika tego projektu i zaproponuj diagram WBS dla tego projektu
skonstruowany metodą z góry na dół. Wynik przedstaw w postaci
diagramu i listy numerowanej.
2. W dodatku A opisana jest pewna sytuacja projektowa. Wciel się w rolę
kierownika tego projektu i zaproponuj diagram sieciowy dla tego
projektu.
3. W dodatku A opisana jest pewna sytuacja projektowa. Wciel się w rolę
kierownika tego projektu i znajdź ścieżkę krytyczną w tym projekcie.

Kruszewski K., Najpotrzebniejsze zasady dydaktyczne, s. 254 – 283, [w:] Kruszewski K. ( red.), Sztuka
nauczania. Czynności nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
20
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Błędem projektowania jest m.in. próba dopasowania celów do opracowanych wcześniej
treści (treści wnikają z celów, a nie odwrotnie). Częsta jest też weryfikacja efektów, które
nie pokrywają się z założonymi celami tzn. mamy do czynienia z kontrolą nietrafną lub
wybiórczą. W pierwszym przypadku sprawdzamy nie to co zakładaliśmy (np. wiedzę
zamiast umiejętności), w drugim – ograniczamy się do sprawdzenia tylko niektórych
efektów.

cele

treści

kontrola

Rys. 8 Ilustracja zasady efektywności kształcenia



zasada aktywnego i świadomego uczestnictwa osób uczących się sprowadza się do
organizowania i realizowania procesu kształcenia w taki sposób, aby dostrzegali oni
wartość realizowanych celów kształcenia i byli odpowiednio zmotywowani do
osiągnięcia pozytywnych wyników uczenia się. Wskazane są wszelkie uzasadnienia
doboru treści kształcenia, które określą praktyczne znaczenie omawianych zagadnień;

Przykład uzasadnienia doboru treści (wprowadzenie do modułu):
Języki znaczników tworzą ramę koncepcyjną i składniową dla języka HTML
służącego budowie stron WWW, a także dla licznych innych języków; zarówno
tych służących realizacji warstwy prezentacyjnej, jak też opisujących sposób
przetwarzania danych. Ponadto, jak przekonamy się w kolejnych modułach,
języki znaczników stanowią, dzięki ich niezależności od platformy języka
programowania

i

systemu

integrujących oprogramowanie

operacyjnego,

istotny

element

rozwiązań
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zasada łączenia teorii z praktyką mówi o „konieczności harmonijnego wiązania ze sobą
wiedzy naukowej z praktyką codziennego życia”21;

Przykład zadania zgodnego z zasadą łączenia teorii z praktyką:
Sporządź poprawny składniowo i strukturalnie dokument HTML5. Dokument
powinien prezentować:


Użycie znaczników nagłówków, paragrafów, tabeli, list wypunktowanych,
numerowanych;



Zawierać obraz (niech będzie on pochodził ze źródła dostępnego w
Internecie i będzie wskazany poprzez adres bezwzględny URL).

Ponadto, niech ww. dokument zawiera wstępną propozycję tematu projektu
zaliczeniowego. Powinna nim być prosta aplikacja WWW (a więc oprogramowanie
dostępne jako zbiór dynamicznych stron WWW) o następujących cechach:


Realizacja spójnego zestawu funkcjonalności związanej z działaniami jakiejś
firmy, portalu WWW czy instytucji;



Wykorzystanie trwałych danych znajdujących się w bazie danych po stronie
serwera;



Przetwarzanie danych przekazywanych przez użytkowników w ramach ich
współdziałania ze stroną;



Współdziałanie (wymiana danych) z inną witryną WWW (np. udostępnianie
cenników detalistom, sprawdzanie kursów walut w zewnętrznej usłudze
itp.).

Sporządź kopię ww. strony i przekształć ją do postaci zgodnej z XHTML 1.0 Strict.
Niech obie wersje strony poprawnie walidują się w walidatorze W3C
(http://validator.w3.org/).



zasada trwałości wiedzy i umiejętności związana jest z realizacją procesu kształcenia
w taki sposób, aby studenci mieli możliwość odtworzenia materiału nauczania w dłuższej
perspektywie czasowej zarówno w warunkach akademickich, jak i pozauczelnianych;

21

tamże, s. 181.
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Przykład zadania zgodnego z zasadą trwałości wiedzy i umiejętności:
Sporządź poprawny składniowo i strukturalnie dokument HTML5. Jest wskazane, aby
dokument ten nawiązywał do aktualnie zakładanego wybranego tematu pracy
zaliczeniowej i np. reprezentował stronę główną lub stronę „O nas” proponowanej
witryny. Dokument powinien obejmować…


zasada poglądowości utożsamiana jest z zespołem norm dotyczących procesu kształcenia,
które powinny być spełnione „na drodze od konkretu do abstrakcji i od abstrakcji do
konkretu” . W praktyce oznacza to wykorzystanie multimediów oraz podawanie licznych
przykładów (również dotyczących kryteriów zaliczenia określonych zadań);

Przykład zastosowania zasady poglądowości względem opisu zadania:
Dla zilustrowania powyższych wymagań, przyjmijmy popularny przykład – witryny
sklepu internetowego. Gdyby stanowił on temat naszego projektu zaliczeniowego,
to w zakresie funkcjonalności należałoby zadbać o:


zaimplementowanie funkcjonalności dostępnej poprzez przeglądarkę – np.
związanej z dokonywaniem zakupów: witryna nie może się ograniczać do
samego prezentowania treści;



oprogramowanie gromadzenia danych po stronie serwera i ich
wykorzystania – tak, by zawartość odpowiednich struktur w bazie danych
wpływała na treści prezentowane na stronach;



przyjmowanie przez witrynę wprowadzanych przez użytkownika danych
(tekst, liczby, daty, czy choćby tylko wybory prezentowanych elementów)
oraz ich zapis w bazie danych (np. zapis złożonego zamówienia);



współdziałanie z innymi aplikacjami dostępnymi poprzez WWW (np.
udostępnianie interfejsu do pobierania aktualnej wersji cennika, albo też –
konsumowanie podobnej funkcjonalności oferowanej przez inną witrynę).

22

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, dz. cyt., s. 178.
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Zasada poglądowości najczęściej utożsamiana jest ze zdobywaniem wiedzy
i umiejętności poprzez bezpośrednie lub pośrednie poznanie rzeczy, zjawisk i procesów;

Przykład zastosowania zasady poglądowości w treści wykładu:
Wracając do naszego przykładu z wodą mineralną – wyobraźmy sobie, że wbiegamy
na stadion po długim biegu w upale. Bardzo chce nam się pić. Życzliwy kibic podaje
nam butelkę z wodą mineralną. Woda z tej butelki smakuje lepiej niż najdroższy
szampan. Wypijamy ją duszkiem i sięgamy, ciągle spragnieni po następną butelkę.
Pijąc ją nadal odczuwamy ogromną przyjemność („użyteczność”), jednak mniejszą
niż ta, którą odczuwaliśmy podczas opróżniania pierwszej butelki. Trzecią butelkę
pilibyśmy już prawdopodobnie dużo wolniej i dłużej. Obiektywnie rzecz biorąc,
wszystkie te butelki były identyczne, jednak każda kolejna butelka miałaby dla nas
inną użyteczność (w porównaniu do poprzedniej).
Omawiane powyżej zjawisko nazywamy prawej malejącej użyteczności krańcowej:
w miarę nabywania/spożywania kolejnych jednostek danego dobra użyteczność
każdej dodatkowej jednostki jest coraz mniejsza.



zasada systematyczności dotyczy przestrzegania zasad poprawnej organizacji procesu
uczenia się zarówno przez nauczyciela jak i odbiorców w odniesieniu do regularności ich
działań. Przykładem zastosowania powyższej zasady jest systematycznie rozwijany
projekt w trakcie semestru;

Przykład zastosowania zasady systematyczności:
Przygotuj w oparciu na frameworku RoR zaczątek aplikacji zgodnej z tematem
wybranego przez Ciebie projektu zaliczeniowego. Ma on zawierać następujące
elementy:
 Odpowiednio umieszczona w strukturze aplikacji statyczna strona powitalna
(użyj w tym celu ponownie strony wykonanej w zadaniu modułu 2);
 Funkcjonalność (podobna jak w powyższym tutorialu) dla listowania,
wyświetlania, modyfikowania czy usuwania wybranego typu obiektu
zgodnego z tematem projektu zaliczeniowego (może lecz nie musi być to
pojęcie, dla którego wykonane było zadanie z modułu 4).
Dodatkowo, korzystając z umiejętności analizowania wywołań i odpowiedzi
w protokole HTTP, zbadaj interakcję przeglądarki z utworzoną aplikacją
i odpowiedz na pytania…
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zasada przystępności (inaczej zasada stopniowania trudności) oznacza stopniowe
przechodzenie od tego co znane do tego co nieznane, od tego co bliskie do tego co
dalekie i od tego co łatwiejsze do tego co trudniejsze.
Przykład stopniowania trudności:
1.1.1

Deklaracja zmiennych w T-SQL

Przykład 1:
Deklaracja pojedynczej zmiennej:
DECLARE @nazwisko Varchar(30);
W pojedynczej instrukcji DECLARE można zadeklarować wiele zmiennych:
Przykład 2
Deklaracja wielu zmiennych w jednej instrukcji:
DECLARE @nazwisko Varchar(30), @imie Varchar(20),
@Data_urodzenia Date;
Instrukcja DECLARE może pojawiać się wielokrotnie, w dowolnym miejscu kodu.
Jedynym wymogiem jest, aby deklaracja zmiennej poprzedzała jej użycie
(odwołanie się do niej).
1.1.2 Naddawanie wartości zmiennym
Każda zadeklarowana zmienna otrzymuje domyślną wartość NULL, bez względu
na typ danych. Aby ten stan zmienić, należy zmienną zainicjować, czyli nadać jej
wartość znaczącą (mówimy potocznie "podstawić wartość na zmienną"). nadanie
początkowej wartości zmiennej może nastąpić wraz z jej deklaracją.
Przykład 1
DECLARE @Cena Money = 1500
,@Kupujacy Varchar(30) = 'PJWSTK'
,@Data_sprzedazy Date = Getdate();
W powyższym przykładzie wszystkim zmiennym w trakcie ich deklarowania
zostaną nadane wartości początkowe, które w dalszym procesie wykonywania
obliczeń mogą zostać zmienione. Wartość podstawiana na zmienną w trakcie
jej deklaracji może być wynikiem wykonania instrukcji SELECT
Przykład 2
DECLARE

@Ile Int = (SELECT COUNT(1) FROM EMP);

Wartości zmiennym nie muszą być nadawane wraz z ich deklaracją. Ale należy
pamiętać, że próba użycia w dowolnym wyrażeniu niezainicjowanej zmiennej,
czyli mającej wartość NULL, zwróci NULL jako wartość całego wyrażenia.
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zasada indywidualizacji sprowadza się do uwzględnienia specyficznych możliwości
każdego studenta (np. tempa pracy).

Przykład indywidualizacji w ramach kontroli kształtującej
(kontrola realizowana w trakcie zapoznawania się z materiałem):
Pytanie 1: XML oraz SGML nazywamy meta-językami, gdyż:
możliwe odpowiedzi

komentarz do odpowiedzi

dostarczają rozwiązań
dla zdefiniowania
dowolnych nowych
języków dziedzinowych

Tak. Definiują ogólną składnię
umożliwiającą stosowanie znaczników
a także dostarczają języka definicji
schematu, pozwalającego zdefiniować
reguły poprawności strukturalnej.

każdy dokument musi mieć
obowiązkowo
wyspecyfikowany schemat,
stanowiący jego metadane.

Nie. Taki wymóg dotyczył SGML. Dla
XML zaś
dostarczanie definicji
schematu jest nieobowiązkowe.

stosują znaczniki

Nie. Pojęcie meta-języka nie jest
związane ze znacznikami.

służą wyłącznie zapisowi
metadanych

Nie. W dokumentach znacznikowych,
zależnie od ich zastosowań, możemy
gromadzić
zarówno
dane
jak
i metadane.

Pytanie 2:
możliwe odpowiedzi

komentarz do odpowiedzi

obecność słowa kluczowego var

Tak | Odpowiedź niepełna

konieczność rozpoczynania
nazwy zmiennej od symbolu $

Nie. Symbol $ jest dopuszczalny,
ale nie ma tu takiego wymogu.

brak wskazania nazwy typu

Tak | Odpowiedź niepełna
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zasada samodzielności i zespołowości sprowadza się do takiego organizowania procesu
nauczania-uczenia się, aby z jednej strony rozwijać samodzielność, z drugiej zaś
umiejętność współdziałania w grupie23.
Przykładowe pytania konieczne do ustalenia zasad pracy w zespole:
1. Kto będzie liderem / przewodniczącym zespołu?
2. W jaki sposób grupa będzie komunikować się i podejmować decyzje?
3. Jaki będzie podział odpowiedzialność za realizację zadań?
Lp.

Zadanie

Osoba

Potrzebne

Termin

odpowiedzialna

materiały

wykonania

Więcej na temat zasad organizacji projektów znajdziesz w podrozdziale
zatytułowanym Metoda projektów.



pokrewne znaczenie ma zasada operatywności wiedzy, która polegające na wdrożeniu
studentów do dostrzegania, formułowania i samodzielnego rozwiązywania problemów
teoretycznych i praktycznych.
Przykład wprowadzenia do mini-projektów:
Celem mini-projektów jest praktyczne sprawdzenie zrozumienia sposobów
implementacji poszczególnych konstrukcji z modelu pojęciowego (klasy, asocjacje,
ekstensja, itp.) oraz współpracy z modelem relacyjnym. Dodatkowo można je
potraktować jako „fundament” projektu końcowego (który później zostanie
uzupełniony o odpowiednie elementy, m. in. GUI). Należy zaimplementować różne
biznesowe konstrukcje występujące w modelu pojęciowym względem wybranego
przez siebie tematu.

23

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Impuls, Kraków 2004, s. 246.

Rys. 9 Rekomendacje, trudności i oczekiwania a zasady kształcenia
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W ramach podsumowania zasad kształcenia zostały zebrane najczęstsze uwagi metodyczne;
należy:


stosować możliwie małe bloki treści
(blok nie powinien przekraczać 3 tyś. znaków);



tworzyć takie pytania z kontroli kształtującej,
które pozwalają zidentyfikować pobieżne czytanie materiałów;



wyjaśniać w informacji zwrotnej na czym polega dany błąd
tzn. czego najprawdopodobniej nie zrozumiał student;



dodawać ciekawostki, które mogę podnieść zainteresowanie odbiorcy;



pogrubiać lub podkreślać istotne terminy oraz zaznaczać kolorem kluczowe treści;



dodawać odnośniki do zewnętrznych źródeł, które mogą być przydatne
w zrozumieniu wywodu czy zaaktywizowaniu odbiorcy.

III.2.

Szablon materiałów dydaktycznych i układ treści

Materiały dydaktyczne wykorzystywane w kształceniu zdalnym powinny być tworzone
i zapisane w edytowalnym dokumencie, a nie od razu na platformie. Pozwala to na umieszczenie
znaczników metodycznych i łatwą modyfikacje materiałów, które zwykle wymagają
wprowadzenia zmian po recenzji. Proces ten zapewnia wysoką jakoś kształcenia i składa się z
oceny:
•

merytorycznej (weryfikacja treści i spójności z programem studiów);

•

metodycznej (sprawdzenie zgodności metodyki z przyjętym modelem dydaktycznym);

•

technicznej (opracowanie multimediów).

Ponadto wprowadzanie kursu na platformę jest żmudnym procesem i nie powinno przesłaniać
czynności nadrzędnej jakim jest tworzenie materiałów dydaktycznych. Niemniej jednak
wskazane jest, aby autor kursu był zaznajomiony z funkcjonalnością platformy edukacyjnej.
Do opracowania treści poszczególnych lekcji przygotowany został specjalny szablon, który
zawiera specjalne znaczniki metodyczne (predefiniowane style). Znaczniki te pozwalają
recenzentom skupić się na istotnych z ich punktu widzenia aspektach ewaluacji kursu oraz
ułatwiają proces importu treści. Opracowany szablon zawiera następujące style:
struktura (moduły, bloki – porcje nowej wiedzy, kontrola itp.)
informacje metodyczne (etapy procesu nauczania, efekty itp.)
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elementy sterujące (kontrola – rodzaj, inf. zwrotne itp.)
treść czyli tekst, który ma pojawić się na ekranie, formatowanie
powinno być zachowane np. pogrubienia;

multimedia (grafika, animacje, symulacje, diagramy).


ilustracje/zdjęcia referencyjne, w oparciu o które będą przygotowane
autorskie materiały. W przypadku braku takich referencji konieczny
jest dokładny opis/schemat, co ma zawierać dany materiał graficzny
(np. w postaci prostego szkicu).



w przypadku wykorzystywania gotowych elementów (fotografie, ilustracje,
schematy, symulacji, filmy itp.) konieczne jest zapisanie ich nazw
i dołączenie wykorzystywanych plików.

Zgodnie z przyjętymi założeniami (model dydaktyczny) kurs powinien być podzielony na zestaw
modułów (lekcji), a te z kolei na szereg bloków. Z kolei blok składa się z nowego materiału,
przykładów/multimediów oraz kontroli kształtującej:

Opis typowego modułu (lekcji) w notacji omówionych wcześniej znaczników metodycznych
został przedstawiony na następnej stronie.
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Lekcja 1

Tytuł lekcji: …

Efekty kształcenia - muszą być mierzalne, jednoznaczne i obserwowalne.
Po ukończeniu modułu student:
…
Uzasadnienie

- ma ukierunkować odbiorcę i kształtować motywacje: przy
jakich zagadnieniach praktycznych jest wykorzystywana ta wiedza? w jakich
zawodach ta wiedza/umiejętności są aktualnie wymagane/potrzebne? Czy są
jakieś wymagania wstępne (np. określona wiedza i/lub umiejętności).

Zdobyte w ramach tej lekcji kompetencje potrzebne są…
Lekcja 1 Blok 1 (maksymalnie 3 000 znaków)

Zagadnienie: …

Nowa wiedza / umiejętności
...
Przykład(y)/pokaz zastosowania/multimedia – celem już lepsze
zrozumienie nowego tematu

Przykład 1, 2, 3…
multimedia

nazwa pliku / opis multimediów

Lekcja 1 Blok 1 - Kontrola kształtująca
(sprawdzenie dla samego studenta czy rozumie nowe zagadnienie)

Pytanie 1, 2, 3…
Wielokrotny - jednokrotny wybór/luka (np. liczba);
poprawne odpowiedzi;

Inf. zwrotne

Blok 2, 3, 4, 5…
Lekcja 1 – Kontrola końcowa - zadania muszą weryfikować WSZYSTKIE
zamierzone efekty kształcenia, które nie są sprawdzane na egzaminie
Zadanie 1, 2, 3…

Typ zadania (np. przesłanie pliku zadania (np. przesłanie pliku,
odp. otwarta), kryteria oceniania.
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Poniżej przedstawiony został przykład bloku zapisanego z użyciem szablonu:
Lekcja X Blok Y

Temat: Dominanta

Nowa wiedza / umiejętności
Dominanta jest to wartość najczęściej występująca w danym
zbiorze obserwacji (danych). Inaczej dominanta nazywana jest
modalną lub modą. Dominantę oznaczamy dużą literą D. Dominanta
w analizach przydaje się wtedy gdy chcemy wiedzieć jaka wartość
najczęściej występuje.
Przykład(y)/pokaz zastosowania/multimedia
– celem już lepsze zrozumienie nowego tematu
Przyjmijmy, że Jan ma oceny: 1, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 5, 6.
Czwórka pojawia się najczęściej (jej liczebność jest najwyższa),
dlatego to właśnie 4 jest dominantą. Na wykresie możemy
przedstawić stopnie Kasi następująco:

Grafika:
Na pierwszy rzut oka widzimy, że czwórka pojawia się
najczęściej. Nie ma też innej oceny, która pojawiałaby się z tak
samą wysoką liczebnością. Zatem mamy tylko jedną modę. Taki
rozkład nazywam jednomodalnym. Jeśli dwie wartości występujące
obok siebie będą miały taką samą liczebność i będzie to liczebność
największa w zbiorze, to wtedy dominantą będzie wartość średnia
między nimi.
Na przykład w rozkładzie ocen 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5,
5, 6 czwórki i piątki występują najczęściej (po 4). W związku z
tym dominantą nie będzie ani 4, ani 5, ale 4.5. Czyli D=4.5

Grafika:
Skoro istnieją rozkłady jednomodalne (z jedną wartością
dominującą), to łatwo się domyślić, że możemy spotkać także inne typy
rozkładów. Rozkład bimodalny to rozkład posiadający dwie dominanty –
dwie wartości najczęściej występujące, ale nie leżące obok siebie
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(wtedy byśmy musieli postąpić jak na poprzedniej stronie i obliczyć
średnią). Na przykład rozkład ocen 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5,
5, 6. Dominantami są oceny 3 i 5 – występują po 4 razy.

Grafika:
Lekcja 1 Blok 1 - Kontrola bieżąca (sprawdzenie dla samego
studenta czy rozumie nowe zagadnienie)
Pytanie 1: Maciek ma oceny: 2,2,2,3,3,4,4,4,5,6,6,6.
Wskaż w tym zbiorze dominantę.

Pięć przycisków [2 2 2][3 3][4
Zaznaczyć można każdy z nich.

4

4][5][6 6 6].

Po zaznaczeniu złej odpowiedzi informacja:
Przypomnij sobie co to dominanta – to wartość, która występuje
najczęściej…

Po zaznaczeniu dwójek, czwórek i szóstek informacja
zwrotna:
Tak. Te trzy wartości występują w zbiorze najczęściej i po 3
razy. Dlatego każda z nich jest dominantą.
Pytanie 2: Skoro mamy 3 dominanty to zbiór ten jest
jednomodalny, dwumodalny czy wielomodalny?

Trzy opcje: jednomodalny, dwumodalny, wielomodalny;
jedna odpowiedź
Po zaznaczeniu „jednomodalny” informacja:
Rozkład jednomodalny miał tylko jedną najwięcej razy występującą
wartość. Zaznaczyłeś wcześniej trzy dominanty…
Po zaznaczeniu „dwumodalny” informacja:
Rozkład dwumodalny miał dwie najwięcej razy występującą wartości
rozdzielone innymi wartościami. Zaznaczyłeś wcześniej trzy
dominanty …
Po zaznaczeniu „wielomodalny” informacja:
Tak. Mamy trzy dominanty więc rozkład jest wielomodalny

Koniec bloku Y
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Temat: Przykłady fragmentów lekcji

W ramach tematu „Przykłady fragmentów lekcji” dowiesz się:
Jak będą wyglądały opracowane materiały na platformie? .....................................76
O czym trzeba pamiętać pisząc materiały? ...............................................................99
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III.3.

Przykłady fragmentów lekcji

Poniżej zostaną przedstawione trzy fragmenty lekcji. Na kolejnych stronach zestawione zostały
„surowe materiały” z zrzutami ekranu z platformy NOMAD wraz z uwagami metodycznymi.
III.3.1. Przykład 1

- Relacyjne bazy danych

6 Blok 3

Zagadnienie: Związek rekurencyjny

Kształtowane efekty
 wskazuje sytuacje, w których należy zastosować związek
rekurencyjny jeden do wiele lub wiele do wiele;
 rozpoznaje związek rekurencyjny jeden do wiele oraz wiele do
wiele;
Nowa wiedza / umiejętności
Związek rekurencyjny to związek zachodzący między tą samą encją.
Związek rekurencyjny jeden do wiele
Przykład: jedna osoba jest kierownikiem drugiej osoby, przy czym:
o
każdy pracownik może mieć co najwyżej jednego kierownika
o
każdy kierownik może mieć wielu podwładnych
Schematycznie można to zapisać następująco:
o
1 pracownik – 1 kierownik
o
1 kierownik – wielu pracowników (podwładnych)
Powyższy schemat wskazuje na klasyczny związek jednoznaczny (jeden do
wiele), a zatem, jak każdy inny związek jednoznaczny, będzie on
reprezentowany przez klucz obcy. Jedyna różnica jest taka, że klucz
obcy prowadzi do klucza głównego w tej samej encji.
Stosowny diagram związków encji, obraz przygotuje autor materiałów
Wpisy w tabeli Osoba mogłyby być np. takie:
Wpisy w tabeli, obraz przygotuje autor materiałów
Przedstawiony schemat można byłoby również zamodelować nie
stosując związku rekurencyjnego:
Stosowny diagram związków encji, obraz przygotuje autor materiałów
Związek rekurencyjny jest tu lepszy, gdyż mamy
samym bytem w różnych rolach: zarówno podwładni,
pracownikami, a część pracowników z czasem staje
Jeśli do tego mamy do czynienia z wielopoziomową
kierownik może być podwładnym innego kierownika,
wybieramy związek rekurencyjny.
Koniec ekranu

do czynienia z tym
jak i kierownicy są
się kierownikami.
hierarchią –
to zdecydowanie
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Związek rekurencyjny wiele do wiele
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Przykład: jedna osoba jest kierownikiem drugiej osoby, przy czym:
o
każdy pracownik może mieć wielu kierowników
o
każdy kierownik może mieć wielu podwładnych
Schematycznie można to zapisać następująco:
o
1 pracownik – wielu kierowników
o
1 kierownik – wielu pracowników (podwładnych)
Powyższy schemat wskazuje na związek wieloznaczny (wiele do
wiele), a zatem, jak każdy inny związek wieloznaczny, będzie on
reprezentowany przez encję asocjacyjną. Jedyna różnica jest taka,
że oba klucze obce w encji asocjacyjnej pochodzą z tej samej
encji.
Stosowny diagram związków encji, obraz przygotuje autor materiałów

Wpisy w tabelach Osoba i zależności mogłyby być np. takie:
Osoba:
Numer
1233
1234

Nazwisko
Płocki
Poznański

Zarobki
5000
3000

1235
1236

Toruński
Bydgoski

1500
2400

Zależności:
NumerPracownika
1234
1235
1236
1236

Stanowisko
Kierownik
Starszy
analityk
Urzędnik
Młodszy
analityk

NumerKierownika
1233
1234
1234

NumerKierownika
1233
1234
1233
1234

W encji Zaleznosci przechowywana jest informacja o obecnych
kierownikach każdego pracownika.
Przedstawiony schemat można byłoby również zamodelować nie
stosując związku rekurencyjnego:
Stosowny diagram związków encji, obraz przygotuje autor materiałów
Również w tej sytuacji rozwiązanie ze związkiem rekurencyjnym
jest lepsze.
Koniec ekranu
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Przykład(y)/pokaz zastosowania/multimedia – celem jest lepsze
zrozumienie nowego tematu

Przykład 1. W specyfikacji wymagań dla przyszłego systemu
informacyjnego dla Uczelni jest następujący zapis:
o

dydaktyk może mieć jednego bezpośredniego przełożonego,
również będącego dydaktykiem.
Ponieważ zarówno dydaktyk, jak i jego przełożony są

dydaktykami, tworzymy związek rekurencyjny. Z postawionego
wymagania wynika, że jest to związek jednoznaczny (jeden
bezpośredni przełożony), a zatem modelujemy go tak:
Stosowny diagram związków encji, obraz przygotuje autor materiałów

Cały model na tę chwilę wygląda tak:
Stosowny diagram związków encji, obraz przygotuje autor materiałów
Koniec ekranu

Przykład 2. W specyfikacji wymagań dla przyszłego systemu
informacyjnego dla Uczelni jest następujący zapis:
o

na Uczelni są wykładane przedmioty; dla każdego przedmiotu
należy przechowywać identyfikator przedmiotu, jego nazwę oraz
symbol,

o

część przedmiotów wymaga, aby student przed rozpoczęciem ich
realizacji opanował materiał innych przedmiotów, o czym
informację należy przechowywać.
Ponieważ zarówno przedmiot-następnik, jak i przedmiot-

poprzednik są przedmiotami, tworzymy związek rekurencyjny, przy
czym tym razem mamy do czynienia ze związkiem wieloznacznym,
więc konieczna jest dodatkowa encja asocjacyjna:
Stosowny diagram związków encji, obraz przygotuje autor materiałów

Koniec ekranu
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Przykład 3. W specyfikacji wymagań dla przyszłego systemu
informacyjnego dla wykładowcy nauczania łamigłówkowego jest
następujący zapis:
o

każdy wpis w dyskusji może być bezpośrednią odpowiedzią na jeden
inny wpis;
Ponieważ zarówno dany wpis, jak i wpis nadrzędny są wpisami,

tworzymy związek rekurencyjny. Z postawionego wymagania wynika, że
jest to związek jednoznaczny (jeden wpis nadrzędny), a zatem
modelujemy go tak:
Wpis
PK

IdWpis

FK1
FK2

IdRozwiazanie
IdDyskutant
DataZGodzina
TrescWpisu
OdpowiedzNa

FK3

Ostateczna wersja modelu dla wykładowcy nauczania łamigłówkowego
wygląda tak:
Dyskutant
PK

IdDyskutant
Pseudonim
DataRejestracji
RokUrodzenia

Zagadka
PK

Autor

NumerZagadki

PK,FK1

Tytul
Temat
Tresc

Wiarygodnosc
Wpis

ZagadkaSlowoKluczowe
PK,FK2
PK,FK1

IdSlowoKluczowe
NumerZagadki

IdAutor

Rozwiazanie
PK

IdRozwiazanie

FK1
FK2
FK3

TrescRozwiazania
IdMetoda
NumerZagadki
IdAutor

PK

IdWpis

FK1
FK2

IdRozwiazanie
IdDyskutant
DataZGodzina
TrescWpisu
OdpowiedzNa

FK3

SlowoKluczowe
PK

IdSlowoKluczowe
Fraza

Metoda
PK

IdMetoda
Typ
Opis

Nagranie w Camtasii tworzenia związku rekurencyjnego
w MS Visio.
Koniec ekranu
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Lekcja 6 Blok 3 - Kontrola kształtująca (sprawdzenie dla samego

studenta czy rozumie nowe zagadnienie)
Pytanie 1. W specyfikacji wymagań dla przyszłego systemu
informacyjnego dla Biblioteki jest wymóg przechowywania informacji na
temat dziedzin, przy czym:
o
dla każdej dziedziny należy przechowywać identyfikator dziedziny
oraz nazwę dziedziny,
o
każda dziedzina może mieć co najwyżej jedną dziedzinę nadrzędną;
dziedzina będąca dziedziną nadrzędną dla danej dziedziny, może
być dziedziną podrzędną dla innej.
Jak należy zamodelować te wymagania?
Dziedzina

Dziedzina

1.

PK

IdDziedziny

FK1

NazwaDziedziny
IdDziedzinyNadrzednej

2.

PK

IdDziedziny

FK1

NazwaDziedziny
IdDziedzinyNadrzednej

Poprawna: 1, Jednokrotny

IdDziedzinyNadrzednej
NazwaDziedzinyNadrzednej

Zaleznosci

Dziedzina

DziedzinaNadrzedna
PK

PK

3.

IdDziedziny

PK,FK1
PK,FK2

IdDziedziny
IdDziedzinyNadrzednej

NazwaDziedziny

wybór

Po zaznaczeniu odpowiedzi 1 informacja:
Zgadza się. Zarówno dziedzina, jak i dziedzina nadrzędna są
dziedzinami. Dziedzina będąca dziedziną nadrzędną dla danej
dziedziny, może być dziedziną podrzędną dla innej. Dodatkowo każda
dziedzina może mieć co najwyżej jedną dziedzinę nadrzędną. Do
zamodelowania tych wymagań należy użyć związku rekurencyjnego jeden
do wiele. Przykładowe wpisy w tabeli dziedzina:

Po zaznaczeniu odpowiedzi 2 informacja:
To nie jest poprawna odpowiedź. Zarówno dziedzina, jak i
dziedzina nadrzędna są dziedzinami. Dziedzina będąca dziedziną
nadrzędną dla danej dziedziny, może być dziedziną podrzędną dla
innej. W tej sytuacji większość dziedzin byłaby powielana w obu
tabelach, co prowadziłoby do utraty spójności w bazie danych.
Po zaznaczeniu odpowiedzi 3 informacja:
To nie jest poprawna odpowiedź. Każda dziedzina może mieć co
najwyżej jedną dziedzinę nadrzędną, więc mamy do czynienia ze
związkiem jeden do wiele, którego reprezentacja nie wymaga
wprowadzania do modelu dodatkowej encji.
Koniec ekranu
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Kontrola kształtująca
Pytanie 2. Poniżej podano dwa modele A i B
Model A:

Model B:
Encja1

Encja1
PK

IdEncja1

FK1
FK2

Atrybut1
Atrybut2
IdEncja1Nadrzedny1
IdEncja1Nadrzedny2

PK

IdEncja1

Zaleznosci
PK,FK2
PK,FK1

Atrybut1
Atrybut2
IdEncja1Nadrzedny2

IdEncjaPodrzedny
IdEncja1Nadrzedny
TypZaleznosci

Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe w odniesieniu do tych
modeli?
1. Model A może być zastosowany w sytuacji, gdy mamy określone dwa
związki jednoznaczne odwołujące się do tej samej encji, np. osoba
ma jedną biologiczną matkę i jednego biologicznego ojca.
2. Model A może być zastosowany w sytuacji, gdy mamy określonych
wiele związków jednoznacznych różnych typów, ale daną parę może
łączyć związek maksymalnie jednego typu, np. osoba może mieć jedną
biologiczną matkę, jednego biologicznego ojca, co najwyżej jedną
adopcyjną matkę, co najwyżej jednego adopcyjnego ojca, ale matka
biologiczna nie może być jednocześnie adopcyjną.
3. Model B może być zastosowany w sytuacji, gdy mamy określonych
wiele związków jednoznacznych różnych typów, ale daną parę może
łączyć związek maksymalnie jednego typu, np. osoba może mieć jedną
biologiczną matkę, jednego biologicznego ojca, co najwyżej jedną
adopcyjną matkę, co najwyżej jednego adopcyjnego ojca, ale matka
biologiczna nie może być jednocześnie adopcyjną.
4. Modele A i B pozwalają na przechowywanie dokładnie takich samych
informacji.
Poprawna: 1, 3 ; Wielokrotny wybór
Po zaznaczeniu odpowiedzi poprawnej informacja:
Zgadza się. Model A może być zastosowany w sytuacji, gdy mamy
określone dwa związki jednoznaczne odwołujące się do tej samej
encji, np. osoba ma jedną biologiczną matkę i jednego biologicznego
ojca albo student ma jednego promotora i jednego recenzenta
(zakładając, że dane studentów i dydaktyków są w jednej tabeli). Z
kolei model B może być zastosowany w sytuacji, gdy mamy określonych
wiele związków jednoznacznych różnych typów, ale daną parę może
łączyć związek maksymalnie jednego typu, np. osoba może mieć jedną
biologiczną matkę, jednego biologicznego ojca, co najwyżej jedną
adopcyjną matkę, co najwyżej jednego adopcyjnego ojca, ale matka
biologiczna nie może być jednocześnie adopcyjną. Analogicznie model
B pozwoliłby na przypisanie studentowi promotora, opiekuna
artystycznego, opiekuna technicznego, recenzenta itp. pod
warunkiem, że jedna osoba nie mogłaby być dla tego samego studenta
jednocześnie np. promotorem i opiekunem artystycznym.
Po zaznaczeniu odpowiedzi błędnej informacja:
To nie jest poprawna odpowiedź. Zastanów się, czym różnią się te
dwa modele. Dwie z tych odpowiedzi są poprawne.
Koniec ekranu
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Kontrola kształtująca
Pytanie 3. Poniżej podano dwa modele B i C
Model B:
Encja1
PK

IdEncja1

Zaleznosci
PK,FK2
PK,FK1

Atrybut1
Atrybut2
IdEncja1Nadrzedny2

IdEncjaPodrzedny
IdEncja1Nadrzedny
TypZaleznosci

Model C:
Zaleznosci

Encja1
PK

IdEncja1
Atrybut1
Atrybut2
IdEncja1Nadrzedny2

PK,FK2
PK,FK1
PK

IdEncjaPodrzedny
IdEncja1Nadrzedny
TypZaleznosci

Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe w odniesieniu do tych
modeli?
1. Model C może być zastosowany w sytuacji, gdy mamy określonych
wiele związków jednoznacznych różnych typów daną parę mogą
łączyć zależności wielu typów.
2. Model C pozwala na przechowywanie wszystkich informacji z
modelu B.
3. Model B pozwala na przechowywanie wszystkich informacji z
modelu C.
4. Modele B i C pozwalają na przechowywanie dokładnie takich
samych informacji.
Poprawna: 1, 2
Wielokrotny wybór
Po zaznaczeniu odpowiedzi poprawnej informacja:
Zgadza się. Model C może być zastosowany w sytuacji, gdy mamy
określonych wiele związków jednoznacznych różnych typów daną
parę mogą łączyć zależności wielu typów. Na przykład model C
pozwoliłby na przypisanie studentowi promotora, opiekuna
artystycznego, opiekuna technicznego, recenzenta itp. nawet
wówczas, gdy jedna osoba byłaby dla tego samego studenta
jednocześnie np. promotorem i opiekunem artystycznym. Model B
nie pozwoliłby na przypisanie jednemu studentowi tej samej osoby
w dwóch różnych rolach (np. promotora i opiekuna artystycznego).
Po zaznaczeniu odpowiedzi błędnej informacja:
To nie jest poprawna odpowiedź. Zastanów się, czy do modelu B
można wpisać wszystkie informacje z modelu C.

Koniec ekranu
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III.3.2.

Przykład 2 – Zaawansowane sieci komputerowe

Blok 3

Problemy prezentacji i kodowanie ASN.

Nowa wiedza / umiejętności
Jednym z większych problemów jest problem prezentacji. Rozważmy
następujące pytanie: „Czy do komunikacji wystarcza idealna kopia
informacji z pamięci do pamięci?”. Okazuje się, że nie zawsze.
Przenalizujmy poniższy rysunek.
Rysunek 19. Problem prezentacji (plik zewnętrzny).

Przyczyną takiej sytuacji jest możliwość zastosowania różnych
formatów danych lub też różnych konwencji przechowywania.
Koniec ekranu
Poniżej przedstawiono klasyczny problem prezentacji z życia wzięty
(patrz rysunek poniżej). Podstarzała hipiska z lat 60. Ma kłopoty z
komunikacją ze swoją babcią oraz z nastolatkiem z okresu 2005 roku.
Istnieją następujące możliwe rozwiązania takiej sytuacji.
Rozwiązanie 1.
1.
Nadawca poznaje format odbiorcy.
2.
Nadawca tłumaczy na format odbiorcy.
3.
Nadawca wysyła.
Rysunek 20. Problem prezentacji „z życia” wzięty.
Rozwiązanie 2.
1.
Nadawca wysyła.
2.
Odbiorca poznaje format nadawcy.
3.
Odbiorca tłumaczy na swój własny format.
Rozwiązanie 3.
1.
Nadawca wysyła na format niezależny od hosta (standardowy).
2.
Wysyła.
3.
Odbiorca tłumaczy na swój własny format.
Dla każdego z powyższych proponowanych rozwiązań można znaleźć
analogie w życiu codziennym. Można także znaleźć zalety i wady każdego
z tym rozwiązań.

Koniec ekranu
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Zobaczmy jak można rozwiązać taki problem prezentacji.
Rysunek 21. Rozwiązanie problemu prezentacji.
Rozwiązanie problemu prezentacji może wyglądać
1.
Przetłumacz z formatu lokalnego na format standardowy.
2.
Wyślij informacje w standardowym formacie.
3.
Przetłumacz z formatu standardowego na lokalny.
Koniec ekranu
Tabela 8. Wybrane typy znaczników wartości.
Wartość znacznika
1
2
3
4
5
6
9

Typ
BOOLEAN
INTEGER
BIT STRING
OCTET STRING
NULL
OBJECT IDENTIFIER
REAL

ASN.1 [ang. Abstract Syntax Notation One] jest standardem
umożliwiającym opis struktur przeznaczonych do reprezentacji,
kodowania, transmisji i dekodowania danych. Standard ten określa
formalne zasady pozwalające na opis struktury obiektów w sposób
niezależny od konkretnych rozwiązań – definiuje typy danych,
konstruktory obiektów, itp.. Jest on jako standard ISO X.860
używany szeroko w Internecie.
Standard ten po raz pierwszy został opisany w 1984 roku (CCITT).
W 1994 roku wydano jego nową wersję w dokumentach ITU-T z serii
X.680.
Standard ASN.1 nie określa sposobu kodowania informacji. Metody
kodowania informacji zostały opisane w kolejnych standardach ITUT/ISO. W szczególności dokument X.690 definiuje metodę kodowania
znaną jako BER [ang. Basic Encoding Rules]. W dokumencie tym jest
określone, jak obiekty zdefiniowane w ASN.1 mają być komunikowane,
czy też, że każdy przesyłany obiekt posiada Typ, Długość i Wartość.
Należy podkreślić, że ASN.1 jest wykorzystywany w wielu regulacjach
UTI-T, np. seria X.400 – poczta, czy też seria X.500 – usługi
katalogowe.
Opisane powyżej metoda kodowania BER jest oparta na kodowaniu TLV
[ang. Tag Length Value]. Ideą tego kodowania jest to, że
komunikowane dane same się identyfikują.
Poszczególne dane opisywane są poprzez znacznik [ang. tag], długość
oraz wartość:
•
T: typ danych, jeden z typów zdefiniowanych w ASN.1
•
L: długość danych w bajtach
•
V: wartość danych, kodowana według standardu ASN.1
W poniższej tabeli przedstawiono wartości znacznika w zależności od
typu.
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Poniżej przedstawiono przykład kodowania TLV.

Rysunek 23. Kodowanie TLV – przykład.

Koniec ekranu

Pytanie 1:

Jak rozwiązuje się problem stosowania różnych formatów lub różnych
konwencji przechowywania informacji?
Dwa przyciski [Doprowadza się za wszelką cenę do ujednolicenia
postaci][Stosuje się metodę tłumaczenia jednego formatu na inny]
Zaznaczyć można jeden z nich. Przycisk [Zatwierdź]
Po zaznaczeniu złej odpowiedzi informacja:

Po zaznaczeniu drugiego przycisku informacja zwrotna:

Koniec ekranu
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Przykład 3 – Zarządzanie projektem informatycznym (kontrola)

Kontrola końcowa
Weryfikowany efekt: student rozpoznaje etapy projektu zgodne
z konwencją PMBoK
Pytanie 1.
Procesy zarządzania projektem zdefiniowanie niezgodnie z PMBoK, to:
a) inicjacji, planowania, kontrolne, wykonawcze, końcowe;
b) inicjacji, planowania, kontrolne, wykonawcze, testowania,
końcowe;
c) planowania, kontrolne, wykonawcze, końcowe.

Trzy przyciski [a][b][c]. Zaznaczyć można każdy z nich.
Właściwe odpowiedzi b i c, czas 4 minuty
Weryfikowany efekt: określa strategiczny cel projektu
Pytanie 2.
Zapoznaj się z kontekstem projektu opisanym w załączniku A.
Zdefiniuj cel opisanego tam projektu. Pamiętaj, że poszukujesz
strategicznego celu projektu.

Pole na odpowiedź tekstową do 2000 znaków. Przycisk [Wyślij
do oceny]. Po jego akceptacji wypowiedź studenta trafia do
nauczyciela. Nauczyciel może przekazać komunikat zwrotny w
postaci tekstu do tego zadania

Weryfikowany efekt: Określa czynności danej fazy projektu i
przypisuje do nich role projektowe.
Pytanie 3.
Zapoznaj się z kontekstem projektu opisanym w załączniku A.
Jakie czynności mogą być wykonane w tym projekcie w fazie
inicjacji. Przypisz do zidentyfikowanych działań odpowiednie
role projektowe.

Pole na odpowiedź tekstową do 2000 znaków. Przycisk [Wyślij
do oceny]. Po jego akceptacji wypowiedź studenta trafia do
nauczyciela. Nauczyciel może przekazać komunikat zwrotny w
postaci tekstu do tego zadania
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Weryfikowany efekt: student wykorzystuje mapę pamięci do
definiowania projektu.
Pytanie 4. Zapoznaj się z kontekstem projektu opisanym w
załączniku A. Dla tego projektu przygotuj mapę pamięci
definiującą cel projektu, najważniejsze zasoby potrzebne do
wykonania tego projektu, najważniejsze produkty projektu,
istotne zagrożenia i warunki satysfakcji projektu. Możesz
posłużyć się jednym z podanych narzędzi do sporządzania map
myśli:


MindManager – jedno z najlepszych środowisk do rysowania map
myli, środowisko płatne z 30 dniową wersją próbną.



Xmind

http://www.xmind.net/downloads/

(zapis

mapy

-

opcja

eksport do pliku graficznego, należy wybrać format jpg)


FreeMind
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download



MindMeister aplikacja sieciowa, wersja darmowa
https://www.mindmeister.com/signup/basic Uwaga! - ta wersja
nie daje możliwości zapisu pliku czy wydruku - można jedynie
wykonać zrzut ekranu!
Mapę prześlij w postaci pliku graficznego.

Pole na odpowiedź tekstową i graficzną do 2000 znaków.
Przycisk [Wyślij do oceny]. Po jego akceptacji wypowiedź
studenta trafia do nauczyciela. Nauczyciel może przekazać
komunikat zwrotny w postaci tekstu do tego zadania

III.3.4.

Podsumowanie

Powyższe przykłady maiły na celu zilustrować zastosowanie szablonu przy konstruowaniu
materiałów dydaktycznych. Jak widać stosowanie znaczników nie tylko ułatwia szybką
weryfikację poprawności metodycznej, ale pozwala wiernie odwzorować projekt kursu
(strukturę) w materiałach dydaktycznych.

Instrukcja tworzenia materiałów

Na koniec prezentacji przykładów zapoznaj się z poniższą listą praktycznych wskazówek:


wyróżnione graficznie treści kluczowe są bardziej czytelne (np. pogrubienie);



tam gdzie jest to zasadne trzeba wskazywać dostępne źródła tematów,
które mogą stanowić kontynuację treści kursu (linki, spis literatury itp.);



trzeba zwracać uwagę na poprawność językową
- nawet zwykłe literówki mogą wpłynąć na ocenę kursu;



warto na początku zapowiedzieć strukturę lekcji i powiadomić
o niezbędnych urządzeniach i innych pomocach, których mogą być przydatne;



w ramach kontroli kształtującej warto wiązać wiedzę z kolejnej lekcji
z poprzednimi;



przyjmuje się, że każda lekcja na zakończenie powinna zawierać zestawienie
najważniejszych treści w postaci np. infografiki. Zalecane jest także utworzenie
podsumowania w formie pliku PDF (plik do pobrania). Studenci mimo aprobaty
trybu online cenią sobie możliwość powtórzenia treści w tradycyjny sposób
(wydruk, własne adnotacje itp.)
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Temat: Kwestionariusz oceny materiałów

W ramach tematu „Kwestionariusz oceny materiałów” dowiesz się
Jak sprawdzić materiały przed recenzją metodyczną? ............................................101
Jakie trudności występują najczęściej przy pisaniu materiałów? ...........................103
Jak zapewnić sukces dydaktyczny? ..........................................................................104

Instrukcja tworzenia materiałów
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Kwestionariusz oceny materiałów

Kwestionariusz oceny struktury kursu
l.p.

Pytanie

1

Czy do zaprojektowania wszystkich modułów/lekcji został
użyty

Uwagi

dedykowany

szablon

i

występuje

zgodność

ze wzorcowym schematem lekcji (np. po przekazaniu nowej
wiedzy pojawiają się przykłady lub multimedia)?
2

Czy opracowane treści stanowią własność intelektualną
autora,

a

fragmenty

i

multimedia

zaczerpnięte

z zewnętrznych źródeł są wykorzystywane zgodnie z licencją
ich użytkowania?
3

Czy struktura treści jest logicznie pogrupowana,
a kolejne ekrany/bloki logicznie wynikają z poprzednich?

4

Czy

dla

wszystkich

pytań

z

kontroli

kształtującej

zaplanowano udzielenie wyczerpującej informacji zwrotnej?
5

Czy przestrzegana jest zasada aktywnego uczestnictwa
(m.in. zachowano odpowiednie proporcje miedzy tokiem
podającym a problemowym, materiały są interaktywne)?

6

Czy przestrzegana jest zasada świadomego uczestnictwa
(m.in. odbiorca jest poinformowany o strukturze kursu,
kształtowana jest motywacja )?

7

Czy przestrzegane jest zasada poglądowości (m.in.
stosowane są symulacje, interakcje oraz wizualizacje treści
tam, gdzie jest to wskazane)?

8

Czy przestrzegana jest zasada przystępności (m.in. lekcje nie
trwają zbyt długo, podawane są przykłady bliskie odbiorcy,
język treści jest jasny i zwięzły)?
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Pytanie
9

Czy przestrzegana jest zasada systematyczności i trwałości
wiedzy (m.in. moduły posiadają podsumowanie, stosowane
są zróżnicowane formy pytań kontrolnych)?

10

Czy przestrzegana jest zasada operatywności wiedzy
i łączenia teorii z praktyką? (m.in. podawane są praktyczne
przykłady zastosowania wiedzy adekwatne do specjalności)

11

Czy treści zostały sprawdzone pod względem poprawności
językowej?

12

Czy treść jest neutralna względem płci (gender-neutral
language)?

13

Czy użyto ikon dla podkreślenia najważniejszych treści,
a multimedia spełniają funkcje dydaktyczne?

14

Czy zapewniona jest kontrola bieżąca tzn. występuje blok
kontroli po każdej lekcji.

15

Czy podział treści na moduły jest równomierny tzn.
w przypadku 15 zajęć zapoznanie z treścią danego modułu
powinno zająć około 1,5 godziny.

16

Czy bloki nie są przeładowane treścią, elementy są czytelne
rozłożone oraz stosowane są separatory treści dla
oznaczania akapitów?

17

Czy materiały audiowizualne są spójne pod względem
wielkości i jakości ?

18

Czy wykorzystana grafika, animacje i video są spójne
z celami kursu i cechami grupy docelowej?

19

Czy dane statystyczne i inne informacje są precyzyjne
i wiarygodne (podano źródła)?

20

Czy materiały wideo posiadają narrację audio i jest ona
spójna z obrazem?

Uwagi
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Poniżej zostały omówione najczęstsze trudności:


Czy do zaprojektowania wszystkich modułów/lekcji został użyty dedykowany szablon
i występuje zgodność ze wzorcowym schematem lekcji (np. po przekazaniu nowej wiedzy
pojawiają się przykłady lub multimedia)?
Niektóre etapy procesu zostały pominięte (przykłady)

Często nauczyciele akademiccy nie podają przykładów praktycznych zastosowania omawianych
koncepcji. Tworząc materiały zastanów na jakie problemy napotkają absolwenci danej
specjalności w pracy i omów je w ramach studium przypadku.
Odstępstwa od wzorcowych etapów powinny być konsultowane z metodykiem.


Czy w dla wszystkich pytań z kontroli kształtującej zaplanowano udzielenie
wyczerpującej informacji zwrotnej?
Weryfikowana jest wyłącznie poprawność

Informacja „odpowiedź poprawna/niepoprawna” nie spełnia warunków kontroli kształtującej.
Kontrola taka powinna dostarczać informacji wyjaśniających dlaczego wskazana przez odbiorcę
odpowiedź jest niewłaściwa lub niepełna. Wyczerpujące informacje zwrotne pozwalają osiągnąć
efekty z obszaru „zrozumienie” oraz zindywidualizować proces nauczania tzn. dostosować
poziom trudności do możliwości i kompetencji odbiorcy.


Czy przestrzegana jest zasada aktywnego uczestnictwa (m.in. zachowano odpowiednie
proporcje miedzy tokiem podającym a problemowym, materiały są interaktywne)?
Zawartość kursu ogranicza się wyłącznie do prezentacji tekstu, materiałów audio i wideo.

Kursy zdalne powinny zapewniać systematyczną interakcję z użytkownikiem. Stosowanie
symulacji, łamigłówek czy interaktywnych prezentacji minimalizuje stopień rezygnacji z zajęć
zdalnych. Interakcja nie musi oznaczać realizacji złożonych animacji - często wystarczy seria
pytań, zestaw możliwych odpowiedzi i adekwatnych do nich informacji zwrotnych.


Czy opracowane treści stanowią własność intelektualną autora, a fragmenty
i multimedia zaczerpnięte z zewnętrznych źródeł są wykorzystywane zgodnie z licencją
ich użytkowania?
Nie znam licencji użytkowania niektórych zasobów

Wszelkie materiały multimedialne muszą mieć podane źródło oraz sprawdzoną licencje
użytkowania. W przypadku braku pewności czy wykorzystanie danego zasobu nie naruszy praw
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autorskich należy zaznaczyć w opisie multimediów, że jest to jedynie materiał referencyjny
stanowiący punkt odniesienia dla specjalisty ds. multimediów. W ramach akceptacji kursu
sprawdzane jest czy treści nie powstały metodą kopiowania fragmentów tekstu z zasobów
internetu oraz istniejących podręczników.
Po wprowadzeniu poprawek określonych przez specjalistów kurs powinien przejść przez
proces profesjonalnej korekty językowej. Następnie materiały powinny być wprowadzone na
platformę edukacyjną i przetestowane na grupie potencjalnych odbiorców (od kilku do
kilkunastu osób). Autor kursu powinien sprawdzić czy wszystkie planowane treści, multimedia
i elementy kontroli zostały właściwie wprowadzone na platformę, a linki funkcjonują poprawnie.

III.5.

Podsumowanie

Nie należy zapominać, że utworzenie kursu na platformie edukacyjnej nie oznacza jeszcze
sukcesu dydaktycznego. Choć wysokiej jakości materiały dydaktyczne są niezwykle ważne, to
nie są tożsame z procesem nauczania zdalnego. Równie ważna jest diagnoza niepowodzeń,
która tak jak w kształceniu tradycyjnym, musi opierać się na wnikliwej obserwacji. Również
w kontakcie zapośredniczonym nauczyciel dysponuje wieloma możliwościami przyglądania się
aktywności osób uczących się - chociażby dzięki systematycznej analizie rejestrów aktywności na
platformie (logi). Student, który przestaje odwiedzać zasoby kursu, oddaje prace tuż przed
terminem, pomija całe partie materiału, wywiązuje się tylko z części zadań lub wykonuje je
niedbale, doświadcza pewnego rodzaju porażki edukacyjnej. Po dostrzeżeniu określonej
trudności należy podjąć szereg działań korekcyjnych będących przejawem indywidualizacji
nauczania i służących uzupełnianiu wykrytych luk czy zmobilizowaniu studenta do pracy. Zdalna,
asynchroniczna forma kształcenia ułatwia prowadzenie takich działań dzięki elastyczności
rozwiązań organizacyjnych. Podanie dodatkowych wyjaśnień lub zadań dla wybranych osób jest
często łatwiejsze niż w przypadku nauczania w formie tradycyjnej24.
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