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Specyfikacja problemu

 Dane:

współczesna sytuacja edukacji

 Wynik: 

odpowiedź na pytanie:

Ile metodyki, ile technologii w zdalnym nauczaniu?



Pojęcia: nauczanie zdalne

zajęcia prowadzone 
z wykorzystaniem technologii

zajęcia 
hybrydowe

zajęcia tradycyjne   
wspomagane 

synchroniczne

zdalne

tradycyjneasynchroniczne zdalne

synchroniczne asynchroniczne

tradycyjne

wspomagane metodami 
i technikami kształcenia na odległość

zajęcia tradycyjne 
tablica i kreda, tradycyjne 

pomoce dydaktyczne

zajęcia w szkole



Model: Zajęcia tradycyjne

Lekcja 
tradycyjna

Budynek szkoły

Uczniowie

Nauczyciel

Tablica i kreda

Pomoce 
dydaktyczne

Werbalizacja

Podręcznik

Dziennik

Metody dydaktyczne 
budujące wiedzę

Metody dydaktyczne 
eksponujące

Metody dydaktyczne 
aktywizujące

Efekty uczenia się

Sposoby i kryteria 
oceniania

Sposoby ewaluacji
zajęć



Zaprogramowanie rozwiązania: nauczanie zdalne

Lekcja 
zdalna

Przestrzeń wirtualna

Uczniowie

Nauczyciel

Tablica i kreda

Pomoce 
dydaktyczne

Werbalizacja

Podręcznik

Dziennik

Metody dydaktyczne 
budujące wiedzę

Metody dydaktyczne 
eksponujące

Metody dydaktyczne 
aktywizujące

Efekty uczenia się

Sposoby i kryteria 
oceniania

Sposoby ewaluacji
zajęć

System 
wideokonferen
cyjny

Komunikator, 
czat, mail, forum 
dyskusyjne, 
wirtualna tablica

e-materiały 
dydaktyczne,
symulacje,
demonstracje

e-dziennik



Zaprogramowanie rozwiązania: metodyka

Metodyka Lekcja tradycyjna Materiały w przestrzeni wirtualnej

Efekty uczenia 

się

opis wiedzy, umiejętności

kompetencji społecznych

opis wiedzy, umiejętności

kompetencji społecznych, e-kompetencji

Metody 

dydaktyczne 

budujące 

wiedzę

wykład informacyjny 

(konwencjonalny), wykład 

problemowy, wykład 

konwersatoryjny, opowiadanie, 

opis, tekst

materiał wideo (wykład, film, clip), prezentacja multimedialna, 

studium przypadku (tekst, audio, wideo), storyline, e-podręcznik, 

skrypt elektroniczny, przykład (tekst, audio, wideo), zasoby 

zamieszczone w Internecie, grafika statyczna (schemat, rysunki), 

podcast, słownik pojęć (tekst ciągły, hipertekst), itp.]

Metody 

dydaktyczne 

eksponujące

pokaz, wystawa, drama,  

symulacyjna (gier 

symulacyjnych)

symulacja multimedialna, animacja dynamiczna (bez lub z 

interakcją), zestawienie i opis (tekstowy, graficzny, statyczny, 

dynamiczny, audio, audio-wideo), podsumowanie (tekstowe, 

graficzne statyczne, graficzne dynamiczne, audio, audio-wideo), 

prezentacja multimedialna, moderowana rozmowa np. na czacie 

podczas wideokonferencji, krzyżówka, gra multimedialna (online, 

offline)

Metody 

dydaktyczne 

aktywizujące

problemowe, ćwiczeniowo-

praktyczne, dyskusji

dyskusja na forum, wykonanie zadania w grupie, projektu, 

zadanie problemowe, zapoznanie się z materiałami dodatkowymi, 

rozszerzającymi, wszelkiego rodzaju materiały uzupełniające 

(tekst, audio, wideo, Internet), itp., ), krzyżówka,  gra 

multimedialna (online, offline), 

Spoosby i 

kryteria 

oceniania

kartkówki, sprawdziany, testy, 

odpowiedzi na ocenę, ocena 

zadań samodzielnych, 

domowych, kryteria WSO

zadania zamknięte (prawda-fałsz, wybierz odpowiedź, połącz 

elementy, przeciągnij, oblicz, podaj krótką odpowiedź, itp.), 

zadania otwarte, zadania wytwórcze, projekt, rozmowa (na forum, 

czacie, podczas wideokonferencji,  itp., kryteria WSO

Sposoby 

ewaluacji

ankieta, róża wiatrów, skala, 

wypowiedzi indywidualne

ankieta, quiz, wykres, wypowiedzi indywidualne na czacie, forum



Podsumowanie

Pytanie:

Ile metodyki, ile technologii 

w zdalnym nauczaniu?

Odpowiedź:

Proporcje muszą pozostać takie same, jak w lekcji tradycyjnej! 

Nie można dopuścić do prymatu technologii nad metodyką.



Scenariusz zajęć zdalnych



Scenariusz lekcji zdalnej
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