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ETAPY  TWORZENIA  MATERIAŁÓW 

DLA  PROCESU EDUKACJI  OPARTEJ  NA  INTERNECIE

Osoby, które zajmują się tworzeniem szkoleniowych materiałów lub programów

dla edukacji opartej na Internecie rozróżniają pięć faz ich tworzenia:

• dokładną analizę problemu (faza modelowania),

• projektowanie,

• produkcję i testowanie wstępne,

• implementację (wdrażanie), oraz

• ewaluację.

Uwaga.

To pięć z dziewięciu faz modelu kaskadowego wg., którego powinny być

tworzone wszystkie aplikacje komputerowe, również te wykorzystywane w

procesie kształcenia na odległość.
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I. Faza analizy. 

Podczas dokładnej analizy problemu możemy rozróżnić następujące czynności:

• zrobienie dokładnego planu projektu,

• oszacowanie potrzeb,

• przeprowadzenie dokładnej analizy odbiorców,

• analizę zadań,

• analizę techniczną oraz wybór mediów i narzędzi,

• określenie struktury i celów nauczania.

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy problemu, jako produkt końcowy

otrzymuje się dokładny raport, który umożliwia autorom przystąpienie do

następnego etapu.
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II. Faza projektowania. 

Rozróżnia się następujące etapy fazy projektowania:

• określenie celów nauczania,

• określenie strategii nauczania,

• tworzenie (projektowanie) poszczególnych lekcji,

• tworzenie miejsc dla interakcji oraz wybór odpowiedniego medium,

• ocena projektu.

Etap projektowania kończy proces wstępnego tworzenie dokumentów 

w postaci papierowej lub elektronicznej.
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III. Faza Produkcji i testowania wstępnego.

Produkcja i wstępne testowanie to następny etap prac nad tworzeniem

szkoleniowych materiałów lub programów dla edukacji opartej na

Internecie. Rozróżniamy następujące fazy:

• tworzenie medium (środowiska),

• programowanie,

• łączenie (integrowanie) poszczególnych elementów medium,

• testowanie wstępne.

Etap ten umożliwia dokładne przetestowanie, na przykład

oprogramowania lub aplikacji od strony edukacyjnej i technicznej przed

jej ostateczną implementacją.
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IV. Faza implementacji.

Implementacja, czyli wdrażanie to przedostatni, ale bardzo ważny etap

tworzenia materiałów dla edukacji opartej na Internecie. W skład

implementacji wchodzi:

• rozpowszechnianie kursu,

• śledzenie i raportowanie kursu,

• logistyka i utrzymanie kursu.

V. Ewaluacja.

Zadaniem ewaluacji jest ocena kursu zarówno od strony poziomu

nauczania, zastosowanych rozwiązań, jak również skuteczności nauczania.

Powyższe etapy tworzenia kursów, to tylko przykładowe rozwiązania, a ich

poszczególne etapy uzależnione są od doświadczenia osób uczestniczących

w tworzeniu materiałów dla edukacji opartej na Internecie.
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Rady dla osób tworzących materiały drukowane dla edukacji na odległość.

Ponieważ materiały drukowane są medium komunikacyjnym w jedną stronę,

dlatego też przed osobami tworzącymi te materiały stoi ogromne wyzwanie do

stworzenia w nich pewnego poziomu interaktywności. Tworząc materiały

edukacyjne musimy pamiętać o:

1. Właściwym stylu pisania:

- podczas pisania należy stosować krótkie zdania, 

- należy pisać w sposób przejrzysty i czytelny, 

- podczas tworzenia zdań należy unikać nadmiaru informacji, 

- należy unikać trudnych słów, lecz jeśli ich używamy, to należy wyjaśnić w 

przypisach lub słowniku trudniejszych wyrazów ich znaczenie, 

- opisy nowych rzeczy należy ilustrować znanymi przykładami, 

- pisząc powinno się używać takich słów, jak podczas przekazu informacji 

słowem mówionym, 

- podczas pisania należy unikać żargonu, 

- powinno się stosować słownictwo techniczne tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne, 

- podczas pisania należy unikać stereotypów.
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2. Całościowej koncepcji organizacyjnej

Jest to ważne podejście, gdyż materiały drukowane często są zbyt rozwlekłe,

ponieważ autor w tym samym czasie je dobiera, opracowuje i pisze.

3. Właściwym opracowaniu wstępu do kursu

Ponieważ większość studentów rozpoczyna czytanie materiałów kursu od wstępu.

Wstęp dosyć często zawiera informacje biograficzne o autorze, opis kursu z

tematycznym wyszczególnieniem poszczególnych rozdziałów, cele kursu,

dodatkowe informacje o książkach lub o niezbędnych materiałach pomocniczych,

zadaniach do zrealizowania, egzaminach oraz sposobach oceniania.

4. Konsekwentnym trzymaniu się formatu materiałów.

Drukowane materiały edukacyjne przedstawione w atrakcyjnej postaci

i wzbogacone interesującą kolorową grafiką mogą znacznie przyczynić się do

wzrostu efektywności podczas procesu nauczania.
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5. Stosowaniu przykładów i analogii.

 W materiałach ukierunkowanych na edukację na odległość wskazane jest

umieszczenie pewnej liczby ilustrujących przykładów i analogi, aby zilustrować

trudne partie materiału i ułatwić proces zrozumienia, a także w celu lepszego

zrozumienia np. zjawiska fizycznego lub procesu chemicznego.

 Należy jednak pamiętać o jednej ważnej rzeczy: do jakiej grupy studenckiej i o jakim

stopniu zaawansowania wiedzy kierujemy te przykłady.

 Należy przyjąć zasadę, aby każdą partię materiału kończyły pytania stymulujące

studenta do większej aktywności, których zadaniem jest sprawdzenie stopnia

przyswojenia przez studenta przerobionego materiału.

6. Umieszczeniu spisu treści.

Brak spisu treści znacznie utrudnia szybkie odnajdowanie właściwych rozdziałów.

7. Umieszczeniu słownika trudniejszych wyrazów.

Słownik powinien zawierać wyjaśnienie najczęściej używanych trudniejszych

technicznych terminologii. Słowa, które zostały wyjaśnione w słowniku mogą być w

tekście specjalnie wyróżnione, np. poprzez zastosowanie pogrubionej czcionki itd.
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Media.
W edukacji na odległość wyróżniamy następujące rodzaje mediów, które służą 

do przekazywania wiedzy:

Kontakt 

bezpośredni

Przekaz 

wideo

Tekst 

połączony 

z grafiką

Multimedia

Przekaz 

dźwiękowy

MEDIA

Każde z wymienionych mediów posiada swoją siłę i może funkcjonować  komplementarnie 

z pozostałymi mediami lub niezależnie od pozostałych. Osoby prowadzące proces edukacji 

na odległość  mogą wybrać medium dla konkretnego kursu, może to być jeden lub wiele 

rodzajów mediów. 
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MEDIA WYKORZYSTYWANE W EDUKACJI NA ODLEGŁOŚĆ

Rodzaje mediów wykorzystywane w edukacji na odległość, służące do

przekazywania wiedzy:

 Kontakt bezpośredni (face-to-face).

To najstarszy sposób przekazywania wiedzy, który odbywa się na niewielkim

przestrzennym obszarze. Umożliwia on nie tylko bezpośrednią wzajemną

interakcję pomiędzy nauczycielem, a grupą uczniów lub w szczególnym

przypadku pomiędzy nauczycielem a pojedynczym uczniem, ale również

bezpośrednią interakcję pomiędzy uczniami.

Nauczanie poprzez bezpośredni kontakt z uczniem było z sukcesem stosowane

przez wiele stuleci i aktualnie jest ono z powodzeniem nadal wykorzystywane.

Kontakt ten daje nauczycielowi możliwość bezpośredniej obserwacji zachowań

osób uczących się na różnych etapach procesu edukacyjnego oraz pozwala na

stosunkowo szybkie sprawdzanie poziomu przyswojenia przez nich wiedzy.
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 Za pomocą tekstu połączonego z grafiką.

Ten rodzaj medium umożliwia w procesie dydaktycznym na odległość

przekazywanie tylko ograniczonych, pasywnych informacji. Te informacje to

„goły" tekst wzbogacony o obrazy, diagramy, mapy oraz wykresy, który został

zawarty w podręcznikach, zeszytach do ćwiczeń itd.

To również program kursu oraz zakres materiału, który należy dokładnie

realizować dzień po dniu czytając tekst i rozwiązując zadania oraz przerabiając

zadane ćwiczenia. Program kursu powinien być oparty o dobrze przygotowane

materiały drukowane.

Do komunikowania się za pomocą tekstu możemy stosować różne technologie

informatyczne, takie jak: poczta elektroniczna, IRC, faks, strony WWW itd.
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 Za pomocą przekazu dźwiękowego.

Ten sposób przekazu jest znany ludzkości od dawna, znacznie dłużej niż za

pomocą pisma. Ten rodzaj komunikowania się pełnił i nadal pełni fundamentalną

rolę w edukacji.

Do bezpośredniego kontaktowania się nauczyciela z uczącym się może służyć

telefon lub audiokonferencje. Taki sposób kontaktowania się jest opłacalnym i

znakomitym sposobem komunikowania się w czasie rzeczywistym z

wykładowcą lub ekspertem z określonej dziedziny wiedzy, z możliwością

zadawania pytań i otrzymywania natychmiastowych odpowiedzi.

Wynalezienie urządzeń rejestrujących głos na płytach i taśmach umożliwiło

dowolnie długie jego przechowywanie oraz możliwość odtworzenia zapisu w

dowolnym czasie i miejscu. Dzisiejsza technika cyfrowa pozwala na

przechowywanie muzyki i głosu w pamięciach zewnętrznych komputerów w

postaci plików audio, które w łatwy sposób można przesyłać w dowolny rejon

świata. Przekaz dźwiękowy może zostać połączony z grafiką dając nowy

multimedialny wymiar.
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 Za pomocą przekazu wideo.

Ten sposób komunikowania się znany jest społeczeństwom od niedawna.

Dopiero XX wiek umożliwił człowiekowi:

 przesyłanie ruchomych obrazów na dowolną odległość oraz

 jego rejestrację na taśmach wideo, na wideo dyskach oraz

 na zapis w pamięciach zewnętrznych komputerów w postaci plików wideo.

To medium jest znakomite dla celów edukacyjnych, gdyż łączy w sobie

dwa wcześniej omówione media, a podczas telewizyjnej transmisji w czasie

rzeczywistym umożliwia ono na namiastkę „bezpośredniego" kontaktu.

Przekaz edukacyjnych treści poprzez medium wideo może odbywać się za

pomocą kaset wideo (np. wcześniej zarejestrowane wykłady lub pokazy),

wideo dysków, z płyt CD-ROM, komputerowe wideokonferencje lub poprzez

transmisje telewizyjne.
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 Poprzez multimedia.

Dzisiejsze technologie komputerowe umożliwiają integrację wielu różnych

mediów z możliwością szybkiego dostarczania ich w dowolne miejsce.

Ta integracja mediów to podejście analogiczne do tego, jakie funkcjonuje w

modelu tradycyjnego nauczania. Nauczyciel wyjaśniając np. dowolne zjawisko

fizyczne posługuje się głosem, znajdując się w bezpośrednim kontakcie z

uczącym się, następnie do opisu tego zjawiska posługuje się tekstem pisząc

odpowiednie wzory na tablicy. Na koniec uruchamia wideo i prezentuje

przebieg całego zjawiska na ekranie telewizora. Uczący się po zapoznaniu się z

teoretycznymi podstawami omówionego zjawiska wykonują pomiary

wybranych parametrów, a następnie wyniki zapisują w arkuszu kalkulacyjnym.

Na podstawie tych danych wykonują wykresy i porównują je z wykresami

znajdującymi się w zeszytach do ćwiczeń.
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Uwaga.

10 Każde z wymienionych mediów posiada swoją siłę i może

funkcjonować komplementarnie z pozostałymi mediami lub

niezależnie od pozostałych.

20 W zależności od zaistniałej sytuacji osoby prowadzące proces edukacji

na odległość mogą wybrać jeden lub wiele rodzajów mediów do

przeprowadzenia określonego kursu.

30 O rodzaju wybranego medium dla konkretnego kursu decyduje osoba

lub osoby prowadzące, w porozumieniu z organem nadzorującym

przebieg procesu edukacji na odległość.
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NARZĘDZIA PORTALU EDUKACYJNEGO

Krótka charakterystyka podstawowych narzędzi portalu

edukacyjnego, wykorzystywanych w procesie kształcenia:

A. Poczta elektroniczna

Klasyczną metodą asynchronicznej komunikacji pomiędzy użytkownikami

dowolnej sieci komputerowej, a szczególnie sieci Internet, jest poczta

elektroniczna. Dla celów edukacji na odległość pocztę elektroniczna jest

najbardziej naturalną i najprostszą formą kontaktu.

Poprzez pocztę elektroniczną można zapewnić studentom możliwość

zwrotnego kontaktu z centrum nauczania na odległość. Za pomocą poczty

elektronicznej można zlecać wykonanie eksperymentów, obliczeń, symulacji

oraz odbierać rezultaty.

Jest to łatwa, szybka i dosyć tania forma kontaktu pomiędzy dowolnymi osobami:

studentami, wykładowcami i administracją.
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Do listu można dodawać załączniki w postaci dokumentów (np. MS Word, Excel,

La-TeX), archiwów (Zip, Rar) czy innych dowolnych plików. Należy tu jednak

zauważyć, że załączniki powinny być nieduże i dobrze opisane.

Wymiana poczty elektronicznej w Internecie odbywa się za pomocą serwerów

pocztowych w oparciu o protokół SMTP. Dobrym zwyczajem jest udostępnianie

skrzynek pocztowych studentom, wykładowcom i administracji przez uczelnie

i centra szkoleniowe.

Do odczytywania i wysyłania wiadomości mogą być stosowane popularne

programy pocztowe (Netscape Messenger, Outlook), a wszystko może działać w

oparciu o protokoły POP3 lub SMTP.
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B. News groups

News groups jest usługą specjalnie przystosowaną do publikacji ogłoszeń

i wiadomości skierowanych do jak największej liczby odbiorców.

News groups są uporządkowane tematycznie i narodowo. Aby uczestniczyć w news

groups należy mieć dostęp do news serwera.

Użytkownik musi własnoręcznie sięgnąć do publicznych zasobów serwera news

i pobrać wiadomości z wybranej grupy.

Do odczytywania i wysyłania wiadomości służą dedykowane programy, które często

są scalane z programami pocztowymi. Rzadko formą aplikacji klienta news bywają

interaktywne aplikacje WWW. Wiadomości są rozpowszechniane za pomącą news

serwerów poprzez protokół NNTP.
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C. Grupy dyskusyjne.

Grupy dyskusyjne (lub listy dyskusyjne) są uporządkowaną formą

dystrybucji poczty elektronicznej jednocześnie do wielu użytkowników. Praca

ta jest wykonywana przez specjalne serwery grup dyskusyjnych.

Wadą jest to, że serwery list nie dbają o uporządkowanie wątków dyskusji.

Niedogodność tą niwelują aplikacje archiwizujące wiadomości wysyłane poprzez

grupy dyskusyjne. Porządkują one listy tematycznie, według nadawcy, daty, czy z

uwagi na następstwo wiadomości i odpowiedzi. Następnie można udostępnić tak

zorganizowane archiwum do przejrzenia za pomocą dedykowanego serwisu

WWW, co jest częstą praktyką.
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D. Forum dyskusyjne.

W systemach kształcenia na odległość stosuje się czasami dedykowane

podsystemy do wysyłania, odbierania, przechowywania i zarządzania

wiadomościami oraz news grupami. Są to podsystemy komunikacyjne

stworzone do zastąpienia poczty elektronicznej i klasycznych news serwerów

przy komunikacji między administracją, wykładowcami i studentami. Opierają się

one na interaktywnych aplikacjach WWW.

Celem takich podsystemów jest przeniesienie całości obsługi procesu kształcenia

na odległość na serwisy WWW i obsługa za pomocą przeglądarek WWW.

Podsystemy wiadomości zapewniają ochronę poufności i prywatności

korespondencji zbliżoną do klasycznej poczty elektronicznej. Nie oferują

jednak tak dużej funkcjonalności, jak poczta elektroniczna, ponieważ są to

systemy zamknięte
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E. Narzędzia synchroniczne w Internecie.

a. Chat.

Chat jest najprostszą formą zdalnej dyskusji dwu lub więcej osób na odległość

w tym samym czasie. Wymiana informacji dokonuje się za pomocą wysyłania

komunikatów tekstowych. Do prowadzenia ożywionej dyskusji przydatna jest

umiejętność szybkiego pisania na komputerze. Chat pozwala na aranżowanie

spotkań wirtualnej klasy. Forma ta jest raczej uboga i nadaje się najbardziej

do zadawania pytań, wymiany uwag. Można ją używać przy omawianiu

zawartości podręcznika (np. znajdującego się na CD). Jego ważną zaletą są niskie

wymagania co do jakości połączenia telekomunikacyjnego.
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b. Audiokonferencje.

Audiokonferencje są wygodniejszą i bardziej naturalną formą dla prowadzenia

spotkań w Internecie, niż chat. Przy pomocy audiokonferencji można

odpowiadać na pytania, wymieniać uwagi, szybko rozwiązywać problemy,

omawiać materiał, prowadzić wykłady.

Ponieważ zajęty jest zmysł słuchu, uczestnicy spotkania mogą jednocześnie

swobodnie przeglądać dokumenty, podręczniki, prezentacje, pracować w

wybranych narzędziach.

Audio konferencje mają większe wymagania, niż chat, ale wystarczające jest dla

nich połączenie modemowe o szybkości 28,8 Kbit/s.
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c. Audio-&video-konferencje.

Audio-video konferencje są najpełniejszą metodą do prowadzenia

regularnych wykładów na odległość. Można przyjąć, że stanowią one

zupełne i bezpośrednie przełożenie tradycyjnych wykładów ”twarzą w twarz”

w dziedzinę edukacji na odległość.

Ważną i najczęściej krytykowaną cechą audio-video konferencji są bardzo

wysokie wymagania co do szybkości połączenia internetowego dla tej

formy komunikacji. Z tego powodu szersze wykorzystanie techniki audio-

video konferencji w Internecie będzie możliwe dopiero w przyszłości.
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d. White board.

White board jest bardzo ciekawą formą synchronicznej pracy grupowej.

Narzędzia należące do tej grupy pozwalają na jednoczesną zdalną pracę kilku osób

nad tą samą prezentacją lub aplikacją. Uczestnicy często nie tylko widzą jednocześnie

zmieniające się plansze prezentacji, zmiany w jej wyglądzie (np. zaznaczenie fragmentu),

ale mogą robić to sami. Współużytkowaną aplikacją może być edytor, który będzie

pozwalał na wspólne pisanie notatek, wzorów, rozwiązywanie zadań.

Częścią lub współpracującym z white board modułem są prawie zawsze czat lub

audio konferencje. Dzięki temu uczestnicy mogą zgłaszać pytania, komentarze i uwagi

na bieżąco, co znacznie podnosi wartość tej formy współpracy.

White board (zwłaszcza z chat lub audio konferencjami) jest wspaniałym

narzędziem do prowadzenia wykładów na odległość, teoretycznie co najmniej

tak samo dobrym jak audio-video konferencje. Praktycznie może nawet lepszym,

ponieważ wymaga znacznie mniejszej szybkości połączenia, a zbiorowa interaktywność

obsługi prezentacji, czy aplikacji (np. do pisania wzorów czy prowadzenia eksperymentu

lub symulacji) podnosi jego wartość dydaktyczną.
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Wszystkie z wymienionych wyżej technik do synchronicznej pracy i nauki na

odległość mogą być wykorzystywane do uzupełniania i pogłębiania wiedzy

nabytej za pomocą technik asynchronicznych. Audio-video konferencje oraz

white board z chat lub audio konferencjami mogą w pełni zastępować

wykłady na żywo, a ostatnia z metod może być wykorzystywana do

prowadzenia wirtualnych eksperymentów.

Należy zawsze pamiętać, że studia na odległość nie są konkurencją dla

studiów stacjonarnych, natomiast są ich uzupełnieniem, szczególnie

wygodnym i użytecznym dla osób pracujących i niepełnosprawnych.
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ZASADY TWORZENIA I PROWADZENIA KURSÓW ON-LINE

Kryteria dobrego kursu on-line zostały wypracowane na podstawie doświadczeń

prowadzących kursy tego typu. Istnieje wiele rodzajów kursów, które są

przedmiotem szkoleń oraz wiele opinii na temat odpowiednich sposobów

przekazywania wiedzy za pomocą Internetu.

Uniwersalne zasady, którymi należy kierować się przy tworzeniu kursów:

1. Wstępne informacje o kursie powinny być dostępne w trybie on-line.

Osoby potencjalnie zainteresowane kursem powinny mieć możliwość

dostępu do opisu kursu, zanim się do niego zapiszą. Powinny mieć także

możliwość kontaktu z osobą prowadzącą kurs, w celu uzyskania

dodatkowych informacji o tematyce kursu, wymaganiach sprzętowych oraz

o warunkach, jakie powinien spełniać uczestnik danego kursu. Także

sylabus powinien być dostępny on-line.
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2. Każdy kurs powinien zawierać wstępne szkolenie w zakresie nawigacji i

używania funkcji kursu.

Czasami studenci mogą mieć kłopoty w korzystaniu z nawet najprostszych funkcji

kursu takich, jak e-mail, dzięki któremu już od początku trwania kursu otrzymują

istotne informacje od prowadzącego. Dlatego przeprowadzenie wstępnego

szkolenia w zakresie nawigacji i używania funkcji kursu jest koniecznym

wymogiem każdego dobrego kursu. Szkolenie takie powinno obejmować nie

tylko wiedzę, jak poruszać się po kursie, ale także jak komunikować się z

pozostałymi uczestnikami.

3. Sylabus kursu powinien być udostępniony nie później niż w trakcie pierwszej

lekcji.

Wymóg ten jest szczególnie ważny dla osób, które nigdy wcześniej nie korzystały

z kursów on-line, a także dla tych, którzy już kiedyś uczestniczyli w takich

kursach, a które teraz mogą znaleźć nowe dla siebie informacje lub nowe

rozwiązania dla dotychczasowych funkcji kursu.
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Sylabus kursu powinien zawierać: 

• numer i tytuł kursu, 

• nazwisko i adres e-mail prowadzącego kurs, 

• adres biura oraz o ile to możliwe, stronę Internetową prowadzącego kurs, 

• godziny pracy i numer telefonu prowadzącego, 

• datę rozpoczęcia kursu, długość jego trwania oraz oczekiwany czas zaangażowania        

studenta, 

• spis książek, a także pozostałych materiałów potrzebnych w trakcie kursu, 

• opis ćwiczeń używanych w kursie,

• zwięzły opis zawartości kursu, 

• harmonogram egzaminów i system ocen, 

• sposób udziału oraz oczekiwania prowadzącego, co do udziału w zajęciach, oraz

• listę wszystkich osób biorących udział w kursie, a także opis sposobów wzajemnego 

kontaktowania się. 
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4. Materiały prezentowane on-line powinny być atrakcyjne. 

Materiały udostępniane w kursach on-line powinny posiadać nie tylko prosty

czytelny tekst i dobrze zorganizowany materiał, ale także powinny angażować

studenta w prezentowaną treść poprzez wykorzystanie elementów graficznych

oraz multimediów.

5. Kurs powinien zawierać wiele interesujących odnośników do innych stron

internetowych.

Odnośniki w kursie powinny łączyć strony kursu z innymi jego częściami, a

także z interesującymi zasobami Internetu. Kurs powinien być tak

dynamiczny, jak tylko jest to możliwe.



32Wykład 2

PROGNOZOWANIE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW                                   Inżynieria Materiałowa    NOWOCZESNE SYSTEMY KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ

Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PRz

6. Kurs powinien być w pełni funkcjonalny.

Wszystkie odnośniki powinny być skuteczne, obrazki powinny pojawiać się

płynnie w odpowiednich miejscach, a lekcje następować według harmonogramu.

Szczególnie, jeśli kurs był wcześniej udostępniany, należy go gruntownie

sprawdzić przed każdym następnym udostępnieniem. Jeśli odnośniki poprawnie

działają, możemy się spodziewać, że materiały kursu są wciąż uaktualniane, a

prowadzący kurs stworzył je dla danej grupy.

7. Materiały prezentowane w sieci powinny spełniać podobne funkcje, jak w 

tradycyjnej szkole. 

Jeśli w klasie używane są tablice, slajdy i inne elementy wizualne, materiał kursu

zdalnego powinien zawierać, jak największą liczbę grafiki. Jeśli w klasie tworzone

są wspólne projekty, kurs zdalny powinien umożliwiać pracę nad wspólnym

projektem w postaci pracy domowej. Techniki rozwiązywania problemów, małe

grupy dyskusyjne, badania indywidualne oraz inne techniki aktywności

grupowej, powinny posiadać swoje odpowiedniki w kursie on-line.
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8. Materiały powinny być prezentowane w sposób dostosowany do różnych stylów

uczenia się ludzi.

Osoby będące wzrokowcami największą korzyść odnoszą z oglądania wykresów,

map, notatek i slajdów. Słuchowcy – z wykładów i dyskusji. Czuciowcy zaś – z

przepisywania, konstruowania i prezentacji projektów, notowania, tworzenia

analogii i studiowania indywidualnych przypadków. Należy zatem uwzględnić

wszystkie style uczenia się podczas konstruowania kursów i ćwiczeń on-line.

9. Materiały powinny być prezentowane w sposób logiczny, ale studenci powinni

móc z łatwością poruszać się po całym kursie.

Wsparcie w zakresie nawigacji, forum dyskusyjnego, poczty elektronicznej,

odnośników, a także dostępu do instruktora powinny być zawsze obecne w całym

kursie.
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10. Studenci powinni móc łatwo i szybko porozumieć się on-line z

instruktorem kursu.

W kursach on-line wymagany jest pewien stopień szybkości uzyskiwania

odpowiedzi zwrotnej. Studenci nie powinni czekać dłużej niż dzień na

odpowiedź na zadane instruktorowi pytanie. Przewagą nauczania on-line jest

jego elastyczność. Tak, jak w tradycyjnej szkole studenci otrzymują

odpowiedź bezpośrednio w klasie, tak w przypadku nauczania zdalnego

studenci powinni mieć możliwość zadawania pytań i otrzymywania

odpowiedzi także poza godzinami pracy instruktora.

11. Studenci powinni mieć możliwość komunikowania się z całą klasą za

pomocą „otwartych dyskusji” e-mailowych na dany temat.

Jako narzędzia pomocniczego można używać funkcji czat. Bardzo ważną

zaletą kursów on-line jest dostarczenie możliwości „uczęszczania” na zajęcia

w różnym czasie. Jednak studenci powinni uczestniczyć także w zajęciach

w określonym czasie.
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12. Kurs musi podtrzymywać uwagę i zainteresowanie studenta.

Powinno się unikać zbyt dużej ilości tekstu na raz. Wprowadzać różnego rodzaju

aktywności w postaci ćwiczeń, quizów i tekstów, a także wprowadzać do kursu

zabawne elementy relaksujące, tym samym angażując wagę studenta na właściwej

prezentacji. Można to uczynić dzięki odpowiedniej oprawie graficznej kursu,

animacjom, video klipom oraz przekazom dźwiękowym itd. Powinno się także

wskazywać liczne odnośniki do ciekawych stron Internetowych, prezentować

własne doświadczenia, komentarze oraz interesujące anegdoty. Należy pamiętać, że

studenci nie widzą instruktorów, więc to co on ma na myśli nie zawsze jest

czytelne dla studenta. Powinno się zatem używać w kursach on-line

odpowiedników mowy ciała. Zwracając się do studentów po imieniu, powinno

używać się raczej języka mówionego niż pisanego.

13. W kursie musi być używany poprawny język.

Błędy w pisowni są bardziej widoczne od uchybień języka mówionego. Materiały

kursu on-line powinny wyglądać profesjonalnie i być dobrze zaplanowane, zawsze

powinny być na bieżąco sprawdzane i korygowane pod względem poprawności.

Powinny być dla studentów przykładem jakości pracy instruktorów.
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14. Strony powinny ładować się szybko.

Jeżeli tekst wykładu jest obszerny, powinien zostać podzielony i zaprezentowany

na osobnych stronach połączonych ze sobą. Każda strona musi ładować się szybko

i płynnie. Elementy graficzne powinny mieć niewielki rozmiar pliku. Preferować

trzeba format GIF, nie zaś JPG. Elementy skanowane muszą zostać pozbawione

zarówno nieistotnych elementów tła, jak i drugiego planu. Animacje powinny

być niewielkie, video klipy dostępne raczej poprzez odnośnik niż osadzone

bezpośrednio w kursie.

15. W kursie powinni brać udział także zewnętrzni eksperci.

Obecność przedstawicieli stowarzyszeń, autorów książek, przedstawicieli rządu,

nauczycieli uniwersyteckich oraz innych ekspertów jest bardzo pożądana w trakcie

kursu.
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16. Należy zwrócić szczególną uwagę na reguły kontroli i ich procedury.

W tradycyjnej klasie łatwo jest przeprowadzić sprawdzian oraz poprzez testy

ocenić poczynione postępy.

Testy on-line nie mogą być prostym odpowiednikiem testów tradycyjnej

klasy, ponieważ w czasie ich rozwiązywania instruktor nie jest obecny, a

studenci mogą korzystać z notatek oraz innych materiałów kursu, konsultować

się pomiędzy sobą, a nawet poszukiwać pomocy u ekspertów lub tych, którzy

wcześniej uczestniczyli w kursie.

Pytania rozstrzygnięcia (prawda/fałsz), test wielokrotnego wyboru i inne

powszechne testy nie powinny być udostępniane on-line, jeżeli nie są testami

samo-sprawdzającymi lub testami praktycznymi i nie ocenianymi.

Dyskusje, zestawienia, interpretacje oraz inne typy testów on-line powinny

być dostarczane ze szczególną ostrożnością i z wymogiem szybkiej

odpowiedzi.
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17. Należy zwracać uwagę kiedy i jak często cała klasa dostępna jest on-line.

Zaletą kursów on-line jest elastyczność pozwalająca studentom korzystać z kursu w

czasie dla nich dogodnym. Jedni korzystają z kursu w ciągu dnia, inni wieczorem, a

jeszcze inni tylko podczas weekendu. Niektórzy studenci potrzebują więcej

czasu na przyswojenie materiału, inni mniej.

Jednak bardzo ważną cechą dobrego kursu jest utrzymanie w kontakcie osób, które

mają zróżnicowany poziom wiedzy. Osobom z większą wiedzą daje to możliwość

jej utrwalenia, natomiast pozostałym możliwość jej uzupełnienia.

Należy kontrolować czas, który kursant spędził na samodzielnej pracy z

materiałem kursu.

Spotkania on-line, powinny być organizowane nie rzadziej niż raz na dwa

tygodnie.
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Strona powitalna portalu edukacyjnego:  www.e-chemia.pl ,  www.e-chemistry.pl
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Strona wyboru platformy edukacyjnej
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Przykład kursu
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Wizualizacja

1 2 3
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Struktura lekcji e-learningowej:

1. Wprowadzenie (syllabus kursu)

2. Właściwy materiał kursu

3. Przykłady

4. Interaktywne zadania

5. Test

6. Podsumowanie materiału

7. Słownik pojęć
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Wprowadzenie (syllabus do kursu za statystyki)



46Wykład 2

PROGNOZOWANIE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW                                   Inżynieria Materiałowa    NOWOCZESNE SYSTEMY KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ



47Wykład 2

PROGNOZOWANIE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW                                   Inżynieria Materiałowa    NOWOCZESNE SYSTEMY KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ

Strona zgłoszenia dla modułu  Dwuwymiarowa zmienna losowa
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Strona z materiałem kursu
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Przykład rozkładu
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Animowany pokaz wyznaczenia rozkładu brzegowego
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Samouczek programu STATISTICA - film objaśniający krok po kroku 

algorytm postępowania przy planowaniu eksperymentu. Etapy:

(1) budowa planu,

(2)  wprowadzenie danych z eksperymentu do bazy danych systemu STATISTICA,

(3)  dokonanie analizy wyników planu centralnego kompozycyjnego, 

(4)  wyznaczenie powierzchni odpowiedzi, 

(5)  dokonanie analizy skategoryzowanych powierzchni odpowiedzi i przedstawienie 

wyników również na wykresie 3W, oraz

(6)  interpretacja wyników analiz statystycznych w odniesieniu do rozwiązywanego 

problemu chemicznego. 

Zaleta samouczka:

- bardzo dokładnie objaśnia algorytm przetwarzania danych od momentu ich 

wprowadzania po podsumowanie wyników,

- nie zakłada, że pewne czynności użytkownika są rutynowe czy intuicyjne, ale poda-

je jak uruchomić wymagane funkcje systemu, z jakiej karty skorzystać, co uczynić, 

by etapowe wyniki obliczeń stały się danymi dla kolejno wykonywanych procedur.
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Przykładowa  klatka  filmu  prezentującego  sposób  wykorzystania 

programu STATISTICA do planowania eksperymentu chemicznego
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Interaktywne ćwiczenie rachunkowe
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Interaktywne ćwiczenie rachunkowe
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Interaktywne tablice statystyczne:
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Przykładowa tablica statystyczna
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Przykładowe dodatkowe materiały dydaktyczne dostepne na platformie Moodle
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Przykład zadania chemicznego zaprogramowanego w języku C++
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Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PRz
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Do kodu źródłowego 

programu dołączono 

komentarz słowny
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