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Długi tytuł prezentacji  
w dwóch wierszach 
Krótkie wprowadzenie do prezentacji. Jest dostępnych wiele różnych wersji Lorem Ipsum, ale większość zmieni się pod wpływem przypadkowych słów Wielu projektantów używa Lorem Ipsum jako domyślnego modelu tekstu.  

Łódź, 05.04.2017 

Inspiruj, motywuj i rządź! 

  

E-REWOLUCJA W BADANIACH  

Anna Bąkała 

Katedra Informatyki Ekonomicznej 

Zespół ds. Nowych Metod Kształcenia UŁ 



1. Dla kogo? 
 

 

 

 

  
 

robisz e-learning? 

zanim zaczniesz... 

2. Po co? 

3. Jak? 
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Długi tytuł prezentacji  
w dwóch wierszach 
Krótkie wprowadzenie do prezentacji. Jest dostępnych wiele różnych wersji Lorem Ipsum, ale większość zmieni się pod wpływem przypadkowych słów Wielu projektantów używa Lorem Ipsum jako domyślnego modelu tekstu.  

Czy jesteśmy w stanie poznać 
wszystkich uczestników? 

… to zależy ...  
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Długi tytuł prezentacji  
w dwóch wierszach 
Krótkie wprowadzenie do prezentacji. Jest dostępnych wiele różnych wersji Lorem Ipsum, ale większość zmieni się pod wpływem przypadkowych słów Wielu projektantów używa Lorem Ipsum jako domyślnego modelu tekstu.  

Czy powinniśmy poznać 
wszystkich uczestników? 

                                      Persona                                                    podstawa: badania 



sukces 
  
wpływ  
 
wartość  
 
przyjemność 

dorośli chcą 

 odnosić sukcesy w uczeniu się,  

 mieć poczucie wpływu na uczenie się,  

 mieć przekonanie, że uczą się czegoś wartościowego,  

 by uczenie się sprawiało im przyjemność. 

  

Motywacja 



1. Dla kogo? 
 

2. Po co? 
 

3. Jak? 

Czego jeszcze chcą??? 

Jaki mają styl uczenia się? 
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Opinie użytkowników 
jeszcze nigdy nie były tak dostępne 



Badania przeprowadzą: 

W analizie pomogą: 

1. Dla kogo? 
 

2. Po co? 
 

3. Jak? 

SPSS, GradeStat 

Excel, Calc 

Google forms 

Wufoo 

… 



zaangażowanie wywołanie 

utrzymanie 

wykorzystanie 

miary 

aktywne 
pobranie dokumentu 
zapisanie się na newsletter 
dodanie wpisu 

 
pasywne 

czas na stronie 
liczba odwiedzonych podstron w czasie wizyty 
powroty 
wskaźnik klikalności 



zaangażowanie wywołanie 

utrzymanie 

wykorzystanie 

miary LMS - raporty 



Rozwój 
 

Konstruowanie wiedzy 

 

Wymiana informacji 
 

Uspołecznianie online 

 

Dostęp i motywacja 

5-stopniowy model e-learningu 
Gilly Salmon 



„ 

Erasmus student I am trying to log in  but I cant. I do not know 
my username.  
 
I am trying ' ı forget my username' but there ıs 
no solution. 



Komunikacja 

Zasoby 

Ocena preferencji 

Nowość i różnorodność 

Indywidualne podejście 

Aby określić co motywuje uczestnika, 
bądź otwarty i po prostu pomyśl: 
co lubi, a czego nie. 
 



1. Dla kogo? 
 

2. Po co? 
 

3. Jak? 
czyli... 

inspiruj 

motywuj 

rządź 



1. Dla kogo? 
 

2. Po co? 
 

3. Jak? 

inspiruj 

motywuj 

rządź 

wywieraj wpływ, natchnij, pobudzaj 
do działania, zwłaszcza twórczego; 

zachęcaj, skłaniaj do czegoś; 
namawiaj, nakłaniaj, przekonuj; 

sprawuj władzę 



dziękuję  
 

 


