
Wskazówki do projektowania 
wirtualnego kursu

Jak zacząć Projektowanie powłoki 
kursu z kadrą

• Zostań ekspertem korzystając z Webex 
w swoim LMS. Ćwicz używając go do 
codziennej komunikacji.

• Dowiedz się jakie cechy najlepiej 
odpowiadają różnym potrzebom klasy. 
Sprawdź nasze sugestie.

•  Dowiedz się jak będą się różniły 
doświadczenia uczniów.

•  Spraw, aby Twoi nauczyciele wrócili do gry 
przez udostępnienie im tego prostego 
poradnika.

•  Dokumentuj i dziel się
historiami sukcesu Twojej
kadry pomagając im
nauczyć się korzystać z
nowych możliwości.

• Zapytaj kadry jak uczą swoich przedmiotów
osobiście, w klasie i pomyśl jak można to
wykorzystać wirtualnie.

•  Uczenie online zabiera więcej czasu więc musisz skrócić treść uczoną 
osobiście na "do samodzielnego nauczenia".  Nadaj priorytety "trzeba 
wiedzieć" vs "miło mieć".

• Ucz wszystkich! Jeśli łączysz zajęcia online i w klasie, mów do większości, ale 
pamiętaj o wszystkich.

• Zachęcaj uczniów zadając im pytania i chwaląc za udział w zajęciach.

•  Zrozum potrzeby edukacyjne uczniów i odpowiednio przygotuj kurs. 
Zapoznaj się z poradami o wspieraniu potrzeb uczniów.

• Weź pod uwagę unikalne style uczenia się Twoich
uczniów.  Sprawdź te świetne zasoby, żeby osiągnąć
sukces w klasie.

Uczniowie 
potrzebują 

interakcji co 5 
minut, żeby 
zredukować 

dzielenie uwagi 

Zachęć swoich uczniów do 
przeczytania lub obejrzenia 
wideo na dany temat przed 
rozpoczęciem następnych 

zajęć

Na początku 
uczniowie nie będą 
chętnie się udzielać.

https://ebooks.cisco.com/story/faculty_and_student_webex_essentials/page/2/1
https://ebooks.cisco.com/story/faculty_and_student_webex_essentials/page/3
https://ebooks.cisco.com/story/faculty_and_student_webex_essentials/page/2/2


Gry interaktywne na sprawdzenie rozumienia
• Wyścigi w rozwiązywaniu problemów na Whiteboard.

• Pierwsza osoba, która wpisze poprawną odpowiedź na czacie
zdobywa punkt.

• Q&A od uczniów do uczniów na punkty sprawdza się świetnie.

• Podziel klasę na zespoły do zawodów.

Jak planować gry?
 Myśl o celu. Sprawdzasz rozumienie czy tylko 
umożliwiasz uczniom swobodną konwersację?

• Spraw, żeby łatwo było
każdemu uczestniczyć.

• Make sure it’s in your
participation credit.

• Rozpoznawaj i nagradzaj
udział.

Lekcja 
twarzą w 
twarz

Wirtualna 
klasa

Czy ktoś ma jakieś 
pytania?

Jeśli macie pytania, włączcie mikrofon 
lub napiszcie je na czacie.

Proszę, fizyczna karta pracy 
Zamieszczam dokumenty 
w Webex Teams.

Czy ktoś rozumie tą 
koncepcję?

Niech uczniowie anonimowo zakreślą 
TAK lub NIE na Whiteboard.

Podnieście rękę, aby podać 
przykład

Wypiszcie przykłady na 
czacie.

Mówię, mówię, mówię
Uczniowie oglądają jak wypisuję 
instrukcje na żywo, podczas zajęć, dla 
maksymalnej koncentracji.

Przedyskutujcie to w małych 
grupach, a potem podzielcie 
się przemyśleniami z klasą.

Przedyskutujcie to w małych 
przestrzeniach i wróćcie podzielić się 
przemyśleniami z klasą.

SUPER RADA
Niech wygra wygoda i łatwy 

udział! 
Dodawaj gry do swoich 

zajęć, żeby utrzymać 
zainteresowanie uczniów i 

swoje.

Bądź kreatywny, na pewno masz ciekawe 
pomysły!

Pomysły na utrzymanie zaangażowania u 
zdalnych uczniów i stworzenie interaktywnych 
zajęć.

Stare metody vs. nowe metody




