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Jak uczymy?

Studium 
Języków 
Obcych 
UKSW

kursy
tradycyjne

blended-
learning

e-learning

kursy
uzupełniające



Ilu nas jest? Studenci SJO w 
liczbach

Studenci 
SJO 

4000 osób

2013

50 – e-learning
257 – blended-

learning

2014

203 –e-learning 
468 – blended-

learning

2015

362 – e-learning 
  

281 – blended-
learning



Jak oceniamy kursy prowadzone w SJO?

Ankieta oceniająca zajęcia językowe prowadzone z wykorzystaniem 
platformy e-learningowej (Zespół ds. Jakości Kształcenia SJO, czerwiec 2014)

    2014
 Studenci 

    513 osób

kursy 
uzupełniające 
bardziej 
atrakcyjne niż 
tradycyjne

kursy uzupełniające 
bardziej atrakcyjne 
niż kursy blended-
learning czy e-
learning

główny plus to 
elastyczność i 
możliwość pogodzenia z  
innymi obowiązkami

główny minus to 
problemy techniczne



Jakie efekty chcemy uzyskać?

student/ 
uczelnia/ 

pracodawca 

Krajowe Ramy 
Kwalifikacji  
(KRK)  2008

• Wiedza
• Umiejętności 
• Kompetencje 

( kreatywnoś
ć, 
samodzielnoś
ć działania i 
odpowiedzial
ność) 

Profil pożądanego 
pracownika – badanie 

pracodawców
 przez

Zachodniopomorskie 
Obserwatorium Rynku 

Pracy
• samodzielność
•  dobra organizacja 

pracy, 
• komunikatywność, 
• umiejętność 

kontaktowania się 
z innymi

• szybkość wdrażania 
się w nowe 
obowiązki

•



 Jakie są zalety kształcenia na 
odległość?

Samodzielność, 
odpowiedzialność 

i 
autonomia

Samodzielne sterowanie 
procesem kształcenia  w 

obszarze
• uczenia się – wybór 

ćwiczeń  i czasu 
• oceniania – zdobywanie 

punktów na zaliczenie

Platforma Moodle
•  daje wolność 

twórcy/ 
odbiorcy

•  adaptacja  
programu do 
potrzeb grupy 
– (język 
specjalistyczn
y)

• współpraca z 
platformami 
zewnętrznymi 
(quizlet)
-

Odpowiedzialność za 
efekty kształcenia  
• samodyscyplina –
pilnowanie terminów i 

planowanie czasu nauki
• samoocena i refleksja 

Autonomia 
• stały dostęp do wyników 

osiągnięć – dziennik ocen
• stały dostęp do treści 

podczas trwania kursu i 
po nim (powtórzenia do 

testów)
•



Jak współpracujemy?

Współpraca  
SJO z Centrum 

Systemów 
Informatycznych 

(CSI) 

Test 
poziomujący 

(kwalifikujący ss 
na poziomy 
językowe)

Szkolenia 
wewnętrzne 

prowadzone razem
• Projekt 

„Pierwsze 
kroki w e-
learningu”

E-pomoce: materiały 
dydaktyczne w 

postaci cyfrowej 
•  e-książka  w j. 

ang. z 
ćwiczeniami 
interaktywnymi

Infrastruktura 
techniczna

(szybka reakcja na 
problemy techniczne  

studentów)



Dziękujemy!

Agnieszka Dąbrowska (SJO) 
i Adam Lewczuk(CSI)


	Slide1
	Slide2
	Slide6
	Slide5
	Slide9
	Slide7
	Slide8
	Slide3

