PROJEKTOWANIE I TWORZENIE
ZDALNEJ USŁUGI
ROZWOJOWEJ
dr Renata Marciniak

Sławomir Łais

Piotr Maczuga

PROJEKTOWANIE
I TWORZENIE
ZDALNEJ USŁUGI
SZKOLENIOWEJ

ŚWIADCZENIE
ZDALNYCH
USŁUG
EDUKACYJNYCH

ZARZĄDZANIE
ZDALNYMI
USŁUGAMI
EDUKACYJNYMI

7.10

21.10

4.11

INFORMACJA ZWROTNA I WNIOSKI

dr Renata Marciniak
Doktor Nauk o Edukacji (Universidad Autónoma de
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Środowisk Wirtualnego Nauczania, twórca modelu oceny
jakości wyższego kształcenia wirtualnego. Profesor
akademicki na hiszpańskich uniwersytetach, e-nauczyciel
od kilkunastu lat, autor i recenzent licznych artykułów
dot. kształcenia online publikowanych w
międzynarodowych czasopismach naukowych, prelegent
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Edukator, projektant aplikacji uczących, autor
publikacji, prelegent wielu konferencji. Prezes
OSI CompuTrain, współtwórca metody i narzędzi
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Od ponad dekady zajmuję się zagadnieniami
wykorzystania nowych technologii w edukacji
dorosłych. Tworzę i wdrażam w organizacjach
rozwiązania oparte o technologie, które łączą w
sobie nowoczesny marketing i edukację. Moją misją
zawodową jest usuwanie barier technologicznych
przed wszystkimi, którzy mają ambicje uczyć innych,
aby wspomagać tworzenie społeczeństwa
świadomie i sprawnie posługującego się
otaczającymi nas narzędziami. Założyciel Fundacji
Digital Creators, ambasador EPALE i blogger
maczuga.edu.pl

DIGITAL LEARNIG MINDSET

OD-ANALOGUJ MYŚLENIE
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Pierwsze samochody wyglądały jak powozy bez konia.
Nie pozwól, żeby twoje produkty edukacyjne sprawiały podobne wrażenie.

LIFE LONG LEARNING
Uczenie się do końca życia, czy uczenie się w każdym momencie życia?

EXPERIMENTAL

SOCIAL
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LINIOWA STRUKTURA VS ŚRODOWISKO UCZENIA SIĘ
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Rundka
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Rundka
lądowanie

MASOWA PERSONALIZACJA I PROSUMER W PRAKTYCE

Teaching

Learning

Trzecia fala. Alvin Toffler

TYCH OGRANICZEŃ JUŻ NIE MA:

#1 CZAS

#2 MIEJSCE

#3 KOLEJNOŚĆ

#4 WIELKOŚĆ

#5 TO SAMO WSZYSTKIM

DIGITAL LEARNING EXPERIENCE - "SYTUACJA EDUKACYJNA"
SELF PACED
film
artykuł
e-book
e-szkolenie
quiz
test
apka treningowa
symulacja

ASYNCHRONICZNA
forum
Q&A (pytania i odpowiedzi)
zadanie wdrożeniowe
projekt zespołowy

SYNCHRONICZNA
webinar
seminarium online
konsultacje online
gra (niektóre)

Czas / Miejsce / Kolejność / Wielkość / To samo

ROZMIAR MA ZNACZENIE
Atomizacja: Podziel treści na drobne, najlepiej niezależne, części.
Bite-sized: Podziel tak, żeby każda część była krótka (na kilka minut),
ale stanowiła logiczną całość.Najlepiej jak dotyczy jednej umiejętności.
Re-usability: małe, niezależne zasoby układane w większe “ścieżki”
(jak klocki Lego); wieloformatowość (webinar -> podcast);
kompatybilność (np. w warstwie grywalizacji)

MICROLEARNING
Bardzo krótkie formy (kilka minut) skupione na
jednym temacie, rozwiązaniu jednego problemu.
Treści krótkie, proste, łatwo przyswajalne.
Zakłada się, że są realizowane “w międzyczasie”,
zwykle dostępne na smartfonie.

PODSTAWOWE ELEMENTY
PROJEKTU ZDALNEJ
USŁUGI ROZWOJOWEJ

PODSTAWOWE ELEMENTY PROJEKTU
ZDALNEJ USŁUGI ROZWOJOWEJ

Cechy charakterystyczne projektu:
cel
unikatowość
złożoność
tymczasowość
konieczność zaangażowania zasobów
niesie za sobą pewne ryzyko

Projekt to tymczasowa działalność
podejmowana w celu wytworzenia
unikatowego produktu, dostarczenia
unikatowej usługi lub osiągnięcia
unikatowego rezultatu (PMI, 2013).

ZDALNA USŁUGA ROZWOJOWA
Usługa rozwojowa – usługa mająca na celu nabycie, utrzymanie
lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych
przedsiębiorców i ich pracowników, w tym prowadzące do
zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
(Dz. U. z 2016 r. poz. 64 z późn. zm.) lub polegające na walidacji,
o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy, lub pozwalające na ich
rozwój. Są to w szczególności usługi szkoleniowe i doradcze.
Słowo zdalna oznacza, że to nabycie,
utrzymanie lub wzrost wiedzy jest
realizowane przez Internet, który jest
głównym środkiem komunikacji i
dystrybucji wiedzy.

Separacja
prowadzący-uczestnik

Wsparcie
technologiczne

Autonomia
w uczeniu się
Cechy
charakterystyczne
usługi zdalnej

Komunikacja
za pomocą
narzędzi
komunikacyjnych
TIK

Wsparcie
prowadzących/tutor

Cyfrowe materiały
dydaktyczne

PROJEKTOWANIE ZDALNEJ USŁUGI ROZWOJOWEJ
Projektowanie zdalnej usługi rozwojowej jest procesem planowania celów rozwojowych na dany okres, oraz działań, czynności i zasobów
niezbędnych do osiągnięcia tych celów. Produktem tego procesu jest kurs/szkolenie e-learningowe.
Zanim przejdziesz do projektowania zdalnej usługi rozwojowej przemyśl:

01
02
03
04

Dlaczego?
Po co?
Dla kogo?
Czego?
... chcesz nauczyć

05
06
07
08

W jaki sposób?
Kto?
Kiedy?
Gdzie?

MODEL ADDIE
Projekty kursów/szkoleń e-learningowych są najczęściej realizowane w oparciu o sprawdzony na rynku model ADDIE,
który dzieli proces ich opracowania na pięć etapów:
1. Analizę (analyze)
2. Prace projektowe (design)
3. Prace rozwojowe (development)
4. Uruchomienie (implementation)
5. Ocenę (evaluation)

SCHEMAT OPRACOWANIA PROJEKTU
FAZA I: ANALIZA PROBLEMU ROZWOJOWEGO
Etap 1: Identyfikacja problemu

Etap 2: Charakterystyka kontekstu problemu

FAZA II: UZASADNIENIE I CEL PROJEKTU
Etap 3: Uzasadnienie istotności projektu

Etap 4: Definicja celów projektu

FAZA III: OPRACOWANIE SCENARIUSZY PROJEKTU
Etap 5: Opracowanie scenariuszy pozytywnych

Etap 8: Planowanie aspektów
operacyjnych

Etap 9: Opracowanie budżetu
i harmonogramu projektu

FAZA V: OSZACOWANIE OCZEKIWANYCH REZULTATÓW
Etap 11: Prognoza oczekiwanych rezultatów w określonym przedzialne czasowym

FAZA VI: OCENA I MONITOROWANIE PROJEKTU
Etap 12: Realizacja oceny ciągłej projektu

Uzasadnienie musi wskazywać na potrzebę i znaczenie proponowanego projektu
dla rozwiązania zidentyfikowanego problemu rozwojowego. Zaleca się opracowanie
celów wg reguły SMART.

W tej fazie rozważa się, co się stanie, jeśli usługa zostanie zrealizowana (scenariusz
pozytywny) lub gdy nie zostanie zrealizowana (scenariusz negatywny).

Etap 6: Opracowanie scenariuszy negatywnych

FAZA IV: PLANOWANIE PEDAGOGICZNE, OPERACYJNE
I EKONOMICZNE
Etap 7: Opracowanie
propozycji pedagogicznej

Celem tej fazy, składającej się z dwóch etapów, jest identyfikacja i rozpoznanie problemu
edukacyjnego, który można rozwiązać za pomocą kursu online.

Etap 13: Monitorowanie projektu

Ta faza prezentuje ogólny model pedagogiczny kursu/szkolenia, materiały
dydaktyczne, tutoring, administrację kursem. Ponadto planowane są wszystkie
koszty realizacji kursu/szkolenia i jego harmonogram.

W tej fazie opisujemy jakich rezultatów oczekujemy po
realizacji projektu (zarówno indywidualnych jak i
grupowych).

Celem tej fazy jest zaplanowanie, w jaki sposób projekt będzie oceniany i
monitorowany, aby upewnić się, że przebiega zgodnie z oczekiwaniami.

ASPEKTY PRAWNE
PROJEKTOWANIA ZUR

ASPEKTY PRAWNE
Podczas projektowania kursu/szkolenia e-learningowego należy przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).
Zgodnie z Art. 1 cytowanej Ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
2) plastyczne;
3) fotograficzne;
4) lutnicze;
5) wzornictwa przemysłowego;
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
7) muzyczne i słowno-muzyczne;
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
9) audiowizualne (w tym filmowe).
Zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
można wykorzystać cudzy utwór gdy spełnione są następujące
warunki:
uzyskano zgodę twórcy lub innych uprawnionych osób na
wykorzystanie utworu,
wypłacono wynagrodzenie za wykorzystanie utworu, wynikające
z praw majątkowych.

ASPEKTY PRAWNE
Art. 29. cytowanej Ustawy stanowi, że wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych
utworów w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa czy nauczanie.
Zatem:
Cytowanie musi być realizowane w zakresie uzasadnionym celami kształcenia.
Nasza praca nie może opierać się całkowicie na cytowaniach innych autorów tylko musi być oddzielnym oryginalnym dziełem.
Cytując pracę (jej fragmenty) musimy przestrzegać określonych w tym zakresie zasad.
Najczęściej do cytowań stosuje się styl APA (American Psychological Association).

PRZYKŁAD C
YTOWAŃ

CUDZYCH UT
WORÓW

Cytowanie dosłowne do 40 słów
Przy dosłownym cytowaniu tekstu składającego się z mniej niż 40 słów zaznaczamy
cytat cudzysłowem poprzedzając go nazwiskiem autora oraz datą ukazania się
dokumentu. Na końcu cytowanego fragmentu podajemy strony, z których pochodzi
cytat.

Marciniak (2016) twierdzi, iż „e-learning może być tak samo efektywny i wysokiej jakości
jak kształcenie stacjonarne” (s. 51).

WG APA

PRZYKŁAD C
YTOWAŃ

CUDZYCH UT
WORÓW

Cytowania dosłowne powyżej 40 słów:
Przy dosłownym cytowaniu tekstu składającego się z więcej niż 40 słów wyróżniamy
go w postaci osobnego bloku tekstu poprzedzonego oraz zakończonego wierszem
odstępu. Cały cytat powinien posiadać dodatkowe wcięcie (5 spacji) i nie znajdować
się w cudzysłowie:
Zdaniem Marciniak (2020):
Edukacja online oferuje różne narzędzia, które można wykorzystać do uzyskiwania
informacji o uczestniku kursu oraz o jego jakości uczenia się i postępach w nauce.
Ich wybór i zastosowanie zależy głównie od rodzaju kompetencji, które mają
podlegać ocenie oraz od celu i rodzaju oceny uczestnika (wstępna, ciągła lub
końcowa). (s. 22)

WG APA

OPRACOWAN
IE BIBLIOGRA
FII WG STYLU
APA

Pozycje należy uporządkować w kolejności alfabetycznej według nazwisk.
Prace tego samego autora należy podać w alfabetycznej kolejności tytułów prac.
Książka: Nazwisko, Inicjał imienia. (Rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
Marciniak, R. (2009a). Nauka o organizacji. Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
Marciniak, R. (2009b). Zarządzanie strategiczne. Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO.
Książka napisana pod redakcją:
Marciniak, R. (red.). (2017). E-learning dla niewtajemniczonych. Warszawa: Wydawnictwo TEXIZ.
Rozdział w pracy zbiorowej:
Marciniak, R. (2015). Kryteria oceny jakości programów kształcenia na odległość. W: J. Kowalski. (red.),
Nauczanie w erze cyfrowej (s. 176-193). Gdańsk: Wydawnictwo ABC.

OPRACOWAN
IE BIBLIOGRA
FII WG STYLU
APA

Artykuł w czasopiśmie: Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika (nr zeszytu), strony...
Jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu zapisu bibliograficznego.
Marciniak, R. (2018). Quality Assurance for Online Higher Education Programmes: Design and
Validation of an Integrative Assessment Model Applicable to Spanish Universities. The International
Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(2). https://doi.org/10.19173/irrodl.v19i2.3443
Tekst ze strony internetowej: Jeśli dany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w
czasopiśmie, książką ani rozdziałem w książce, należy podać autora, datę publikacji (jeśli jest znana), tytuł,
a następnie zamieścić informacje o stronie, skąd został pobrany tekst.
Marciniak (2020). Co to jest jakość kształcenia online?
Pobrane z https://renatamarciniak.es/2020/05/28/co-to-jest-jakosc-ksztalcenia-online-2/

Więcej informacji o stylu APA na https://apastyle.apa.org/

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ZUR
Dobra praktyka to działanie sprawdzone, przynoszące pozytywne
rezultaty, które może być zastosowane przez inne podmioty i w innych
warunkach. Jest to działanie warte do naśladowania.
Dobre praktyki w zakresie tworzenia projektów zdalnych usług rozwojowych:
Wyznaczenie odpowiednich ram czasowych projektu
Określenie odpowiedniego budżetu na realizację projektu
Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych
Opracowanie oryginalnego projektu usługi
Odpowiednie obciążenie pracą uczestników kursu/szkolenia
Wyznaczenie jasnych celów kształcenia
Zaplanowanie wirtualnego środowiska nauczania
Określenie strategii ewaluacji zdalnej usługi rozwojowej

POLECANA LITERATURA
Council on Higher Education (CHE). (2014). Distance higher education programs in a digital era: Good practice guide.
Johannesburg: CHE. Dostępne na https://www.saide.org.za/documents/CHE_-_Distance_Higher_Education.pdf
Lis, R. (2013). Modele projektowania kursów e-learningowych. Dostępne na
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3f59f7c5-c6a2-4ad0-9714-db751ac78209
Marciniak, R. (2018). Quality Assurance for Online Higher Education Programmes: Design and Validation of an
Integrative Assessment Model. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(2).
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/3443

ZESTAW PYTAŃ, KTÓRE WSPOMOGĄ OPRACOWANIE PROJEKTU ZDALNEJ USŁUGI ROZWOJOWEJ:
1. Czy zidentyfikowano problem rozwojowy? Czy przeprowadzono jego diagnozę? Dlaczego to jest problem? Kto go ma? Gdzie jest
problem?
2. Czy kurs/szkolenie online umożliwia rozwiązanie tego problemu? Jakie jest wsparcie instytucji, aby rozwiązać ten problem za pomocą
kursu/szkolenia online?
3. Czy uzasadnienie projektu wskazuje na potrzebę i znaczenie proponowanego projektu dla rozwiązania zidentyfikowanego problemu
rozwojowego?
4. Czy cele projektu są zdefiniowane w funkcji kompetencji, które uczestnik powinien nabyć po zakończeniu kursu/szkolenia? Czy są
konkretne? Czy są zdefiniowane w taki sposób, aby można zmierzyć poziom ich osiągnięcia?
5. Czy projekt zawiera scenariusz pozytywne? Czy scenariusz ten wskazuje korzyści, jakie się osiągnie po realizacji projektu?
6. Czy projekt zawiera scenariusz negatywny? Czy ten scenariusz wskazuje co I kto straci jeśli nie zrealizuje się projektu?
7. Czy projekt zawiera koncepcję pedagogiczną kursu/szkolenia online? Czy koncepcja ta zawiera: cele kształcenia, materiały dydaktyczne,
strategie nauczania i uczenia się, zasady zaliczenia kursu/szkolenia?
8. Czy projekt prezentuje aspekty administracyjne kursu/szkolenia? Na jakie wsparcie mogą liczyć uczestnicy, jak będzie można zapisać się
na kurs/szkolenie? Jak będzie przebiegała komunikacja?
9. Czy opracowano budżet projektu? Czy budżet zawiera wszystkie koszty pośrednie I bezpośrednie? Czy budżet jest realny?
10. Czy opracowano harmonogram projektu?
Czy harmonogram jest realny?

METODY PROJEKTOWANIA
ZDALNEJ USŁUGI
ROZWOJOWEJ

POZA SCHEMAT: WEBINAR CZY E-SZKOLENIE?
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7

społeczność praktyków
checklist
feedback
współdzielone zasoby
baza wiedzy
wyszukiwarka
content curation

METODA 7 OKIEN PROCESU ROZWOJOWEGO
ANALIZA

ŚWIADOMOŚĆ

WIEDZA

WDROŻENIE

UMIEJĘTNOŚCI

POSTAWY

https://store.learningbattlecards.com/page/free-items (licencja Creative Commons)

EWALUACJA

ANALIZA
Jakich metod użyć, by zidentyfikować potrzeby rozwojowe grupy docelowej?
Jaki poziom kompetencji posiada rozwijany podmiot - organizacja, zespół lub
osoba (jaki jest obecny poziom kompetencji)?
Jaki poziom kompetencji powinien zostać osiągnięty w wyniku procesu
rozwojowego (jaki jest stan pożądany)?
Czym charakteryzuje się grupa docelowa (demografia, homogeniczność, stan
rozproszenia, poziomy zatrudnienia, itp.)?
Czym charakteryzuje się środowisko rozwojowe? Jakie są ograniczenia i
zależności w zakresie kultury organizacyjnej, grupy docelowej, infrastruktury
technicznej, itp.?

ŚWIADOMOŚĆ
W jaki sposób możemy zachęcić uczestników procesu do zaangażowanego
uczestnictwa?
Na ile uczestnicy są świadomi ich indywidualnej potrzeby rozwinięcia kompetencji?
W jaki sposób projektowany proces rozwojowy może wzmocnić tę świadomość?
Jakie mechanizmy motywacyjne mogą być najefektywniejsze w tym, konkrentym
kontekście szkoleniowym?
Jaka jest świadomość na temat procesu w otoczeniu biznesowym jego uczestników
(menedżerowie, zarząd, wewnętrzni klienci)?
W jaki sposób można wpłynąć na właściwą percepcję projektu w organizacji?

WIEDZA
Jaki zakres wiedzy uczestnicy procesu rozwojowego powinni pozyskać aby
zrealizować cele szkoleniowe? Co jest niezbędne? Co jest opcjonalne?
Które mechanizmy rozwojowe w najbardziej optymalny sposób zapewnią realizację
transferu wiedzy w tym, konkretnym kontekście (skala projektu, specyfika grupy
docelowej, budżet, harmonogram, kultura organizacyjne)?
W jaki sposób wiedza pozyskana na tym etapie projektu może wesprzeć proces
budowania umiejętności oraz wpływania na postawy?
Jak uprościć przekaz bez osłabiania wpływu na cele procesu?
Jakie źródła wiedzy wskazać? Jak zachęcić do doskonalenia?

UMIEJĘTNOŚCI
Jakie umiejętności (miękkie?, twarde?, jakie konkretnie?) powinny zostać
zbudowane w ramach projektu?
Na jakim etapie budowy konkretnej umiejętności uczestnicy są tej chwili? Czy
szkolimy nowicjuszy czy też doskonalimy umiejętności osób na wyższym poziomie
kompetencji (a jeśli tak – to na jakim)?
Jaki jest cel (docelowy poziom umiejętności)?
Jakie mechanizmy budowy umiejętności są optymalne biorąc pod uwagę kontekst
projektu?
Jak ćwiczyć umiejętności i przekonać się, że zostały nabyte?

POSTAWY
Na jakie postawy powinniśmy wpłynąć (zbudować, wzmocnić, wyrugować) aby
zapewnić sukces projektu?
Jakich postaw niezbędnych do pożądanej zmiany zachowań oczekujemy od
uczestników projektu po jego zakończeniu?
W jaki sposób wpłyniemy na postawę otwartości na rozwój oraz gotowość do
zmiany zachowań uczestników projektu?
Co jest niezbędne, żeby zmiana się wydarzyła?

IMPLEMENTACJA
Jakie bariery związane z pożądaną zmianą zachowań napotkają uczestnicy procesu
rozwojowego?
Jakie zmiany w środowisku biznesowym oraz procesach organizacyjnych muszą
zajść, aby umożliwić uczestnikom procesu dokonanie zmiany zachowań?
W jaki sposób menedżerowie zostaną przygotowani do wsparcia osób szkolonych
w procesie zmiany zachowań?
Jak wspierać osobę uczącą się w procesie zmian?

EWALUACJA
W jaki sposób efektywnie zmierzyć wyniki projektu posługując się twardymi
danymi, jak również opiniami i odczuciami jego uczestników?
W jaki sposób dane pomiarowe będą zbierane?
Kto będzie analizował dane, kiedy taka analiza będzie miała miejsce oraz jakie
procedury będą w tym zakresie przestrzegane?
Co stanie się z wnioskami z pomiaru?
Czy jest możliwe podjęcie takich działań, które pomogą na ciągłe monitorowanie
rezultatów oraz doskonalenie projektu?

PRAKTYKA
ANGAŻOWANIA

POTRZEBY OSOBY UCZĄCEJ SIĘ
WIZJA: Czego jestem częścią?
TOŻSAMOŚĆ: Kim jestem?
=

WARTOŚCI I WIERZENIA: Co jest ważne?
MOŻLIWOŚCI: Czego się nauczę?
ZACHOWANIA: Co zrobię inaczej?
OTOCZENIE: Gdzie jestem?

swobodna interpretacja Dilts Logical Levels of Change

SZUKAJ INSPIRACJI - METODY NAJLEPSZYCH
Marketerzy - eksperci w poznawaniu i zaspokajaniu potrzeb
Start-up’owcy - eksperci w proponowaniu innowacji
Projektanci gier – eksperci w angażowaniu
Pisarze, scenarzyści - eksperci w budowaniu historii (storytelling)
Dziennikarze – eksperci w “objaśnianiu świata”
Specjaliści UX – eksperci w przyjaznych produktach

PERSONA - METODA ANALIZY POTRZEB

STRATEGYZER: METODA NA USZCZĘŚLIWIANIE LUDZI

PROSTOTA MA ZNACZENIE

KISS
[ Keep it Simple, Stupid ]

Wszystko powinno zostać
uproszczone tak bardzo, jak
to tylko możliwe,
ale nie bardziej.
Albert Einstein

PRZYCZEPNY KOMUNIKAT
PROSTY
KONKRETNY
EMOCJONALNY
NIEOCZEKIWANY
WIARYGODNY
ZAWIERAJĄCY HISTORIĘ

Made to Stick: Why Some Ideas Survive
and Others Die
Chip Heath, Dan Heath

UŻYWALNOŚĆ (UX)
Produkt edukacyjny musi być
zaprojektowany jasno
i intuicyjnie.
Osoby, które się pogubią
szybko zrezygnują.

JEDNOLITY SYSTEM INFORMACYJNY
- JĘZYK KOMUNIKACJI

PRAKTYCZNA METODA NA SPÓJNOŚĆ
Konwencje / Słowniki: Przyjęte sposoby komunikowania zgodne ze
stylem procesu, wizerunkiem firmy, przyjętymi konwencjami
stosowane konsekwentnie w ramach całości.
Formaty: Gotowe, opracowane formy aktywności, które mogą być
stosowane do różnych treści szkolenia.
Szablony: Gotowe dokumenty, szablony Office, formularze, schematy
do wypełnienia treścią przez autorów treści.

OCTALYSIS - ANGAŻOWANIE W GAMEDEV

https://yukaichou.com/

DIGITAL LEARNING
CHECKLIST

Mindset cyfrowego uczenia
PROCES ROZWOJOWY
Czy twój proces rozwojowy udostępnia różne usługi rozwojowe?
Czy uczestnicy mają wybór kolejności, wariantów, ścieżek, którymi mogą podążać?
Czy istnieją alternatywne ścieżki dojścia do rezultatu?
Czy proces jest zmapowany w jasny i przejrzysty sposób?
BEZ BARIER
Czy proces jest rozłożony w czasie na różne formy?
Czy wykorzystujesz potencjał różnych trybów (selfpaced, asynchroniczny, synchroniczny)?
Czy udostępniasz możliwość realizacji aktywności szkoleniowych w różnej kolejności?
Czy każdy uczestnik musi przejść te samą drogę?
ATOMIZACJA
Czy proces jest podzielony na nieduże porcje, łatwe w konsumpcji?
Czy porcje stanowią zamkniętą logiczną całość?
Czy porcje mogą być realizowane niezależnie?
Czy porcje mogą być wykorzystywane w innych procesach rozwojowych?
REUSABILITY
Czy wyprodukowane media mogą być wykorzystywane w innych procesach?
Czy stosujesz synergię i przy okazji droższych produkcji?
POZA SCHEMAT
Czy projektując szkolenie rozważasz co najmniej kilkanaście różnych form szkoleniowych?
KOMPLETNOŚĆ PROCESU WG 7 OKIEN
Ile działań masz zaplanowanych w procesie ANALIZY?
Jaka część z nich oparta jest o rzeczywiste dane, a nie przekonania?

Mindset cyfrowego uczenia
ANGAŻOWANIE
Czy analizujesz potrzeby odbiorców metodą Personas lub podobną?
Czy wszystkie części szkolenia odpowiadają na potrzeby odbiorcy i czy to jest dla niego widoczne?
PROSTOTA
Czy treści szkoleniowe zostały uproszczone?
Czy zastosowanie zaawansowanych interakcji, animacji jest uzasadnione metodycznie?
Czy główny przekaz szkolenia jest zredagowany zgodnie z koncepcją Przyczepnych Koncepcji?
Czy używasz Jasnopisu do oceny zrozumiałości tekstów?
Czy teksty są redagowane przez inną osobę niż ich autor?
Czy treści szkoleniowe były testowane z wybraną grupą użytkowników i udoskonalane na bazie wniosków?
SPÓJNOŚĆ
Czy zaprojektowano spójny Design System do produktów cyfrowych - konwencje językowe, graficzne,
metodyczne?
LEGALNOŚĆ
Czy wykorzystane materiały obce (ilustracje, filmy, cytaty) są wykorzystywane zgodnie z licencją?
Czy przechowujesz informacje o licencji dotyczące wykorzystywanych treści obcych?
Czy umowy z autorami treści szkoleniowych przewidują wykorzystanie ich w sposób, w jaki je wykorzystujesz?
Czy w stosunku do odbiorców treści udzielono odpowiedniej licencji adekwatnej do sytuacji biznesowej?

Projektowanie zdalnej usługi
IDENTYFIKACJA PROBLEMU ROZWOJOWEGO
Czy zidentyfikowano problem rozwojowy?
Czy przeprowadzono jego diagnozę?
Dlaczego to jest problem?
Kto go ma?
Gdzie jest problem?
Czy zdalna usługa rozwojowa umożliwia rozwiązanie tego problemu?
Jakie jest wsparcie firmy, aby rozwiązać ten problem za pomocą zdalnej usługi rozwojowej?
UZASADNIENIE PROJEKTU
Czy projekt zawiera uzasadnienie jego realizacji?
Czy uzasadnienie wskazuje na potrzebę realizacji zdalnej usługi dla rozwiązania zidentyfikowanego problemu rozwojowego?
CELE PROJEKTU
Czy cele projektu są zdefiniowane w funkcji kompetencji, które uczestnik powinien nabyć po zakończeniu kursu/szkolenia?
Czy są konkretne?
Czy są zdefiniowane w taki sposób, aby można zmierzyć poziom ich osiągnięcia?
SCENARIUSZE PROJEKTU
Czy projekt zawiera scenariusz pozytywny?
Czy scenariusz ten wskazuje korzyści, jakie się osiągnie po realizacji projektu?
Czy projekt zawiera scenariusz negatywny?
Czy ten scenariusz wskazuje co I kto straci jeśli nie zrealizuje się projektu?

Projektowanie zdalnej usługi
KONCEPCJA PEDAGOGICZNA
Czy projekt zawiera koncepcję pedagogiczną usługi?
Czy koncepcja zawiera cele kształcenia?
Czy koncepcja zawiera materiały dydaktyczne?
Czy koncepcja zawiera strategie nauczania i uczenia się?
Czy koncepcja zawiera zasady zaliczenia kursu/szkolenia?
ASPEKTY ADMINISTRACYJNE ZDALNEJ USŁUGI
Czy projekt prezentuje aspekty administracyjne kursu/szkolenia?
Na jakie wsparcie administracyjne mogą liczyć uczestnicy?
Jak będzie można zapisać się na kurs/szkolenie?
Jak będzie przebiegała komunikacja?
BUDŻET PROJEKTU
Czy opracowano budżet projektu?
Czy budżet zawiera wszystkie koszty pośrednie I bezpośrednie?
Czy budżet jest realny?
HARMONOGRAM PROJEKTU
Czy opracowano harmonogram projektu?
Czy harmonogram jest realny?

ŚWIADCZENIE ZDALNYCH
USŁUG EDUKACYJNYCH

ZARZĄDZANIE ZDALNYMI
USŁUGAMI EDUKACYJNYMI
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