


UX Design  
w e-learningu akademickim 

Anna Bąkała 
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https://goo.gl/v52Ty5 

kim oni są? 
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co lubią? 
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Emocje, przyjemności 



9 



Komunikacja 
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„Twoja przesyłka została dostarczona.  
Odbierz ją z Paczkomatu”  

 

„Hej! Paczucha z tej strony. Piszę z Paczkomatu. 
Ogólnie nie narzekam, ale wiesz, jak to mówią 
wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.  
Prośba: przyjdź już po mnie”. 
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Uprzejmie przypominam o zadaniach, które czekają  
na Państwa na stronie naszego kursu.  

Puk, puk, to ja - Twoje zadanie...  
Chyba nie chcesz o mnie tak zupełnie zapomnieć? 
Będę tutaj jeszcze jedną dobę, może zajrzysz? 
Później niestety zniknę i pozostanie po mnie już 
tylko ślad w rubryce...  
Uzupełnij moją pustkę swoją treścią :-) 
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„Infantylizacja” 
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Teoria potrzeb Maslowa też miała swój kontekst 
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Heurystyki Nielsena 

Jakob Nielsen, Rolph Molich 

 

Zbiór zasad, dobrych praktyk  
dotyczących budowy serwisów www i interfejsów 
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Pokazuj status systemu  

Zachowaj zgodność pomiędzy systemem a rzeczywistością  

Daj użytkownikowi pełną kontrolę 

Trzymaj się standardów i zachowaj spójność 

Zapobiegaj błędom 

Pozwalaj wybierać zamiast zmuszać do pamiętania 

Zapewnij elastyczność i efektywność 

Dbaj o estetykę i umiar 

Zapewnij skuteczną obsługę błędów  

Zadbaj o pomoc i dokumentację 

Heurystyki Nielsena 
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The best LMS based on UX 
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The best LMS based on UX 
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The best LMS based on UX 
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The best LMS based on UX 



wyniki badań* – polecacie Moodle?  
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65% - tak 

n=60 

* Badania ankietowe  „Doświadczenia użytkowników platformy Moodle”,  

przeprowadzone wśród studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (2018) 



wyniki badań* – niedoskonałości  

Informacja o zbliżającym się terminie oddania zadania 

Powiadomienie o nowych zadaniach 

 

Nawigacja (powrót za pomocą menu) 

System wyszukiwania kursów 
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* Badania ankietowe  „Doświadczenia użytkowników platformy Moodle”,  

przeprowadzone wśród studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (2018) 



25 

https://moodle.org/plugins/block_completion_progress 

wyniki badań* – co lubią użytkownicy?  

Zasoby (!!!) 

Zaliczenia na platformie 

Frekwencja (samodzielność?) 

* Badania ankietowe  „Doświadczenia użytkowników platformy Moodle”,  

przeprowadzone wśród studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (2018) 
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UX – świetlana przyszłość? 
Prognozowany rozwój UX 

https://www.nngroup.com/articles/100-years-ux/ 
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Chatboty w edukacji 

czyli szkolenia kształcą... 

Anna Bąkała 
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Tess 

https://www.saintelizabeth.com/ 
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Ava 

heurystyka: wybór zamiast zapamiętywania 



AI w Moodle 

Pokaż mi moje kursy. 

Pokaż mi moje oceny. 

Czego powinnam się uczyć? 

Pokaż nadchodzące wydarzenia. 

Ile kursów ukończyłam? 

Dowolne FAQ 
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