
Webinary – nowa jakość kształcenia akademickiego

Doświadczenia, wyzwania, refleksje.



➢ E-learning jako poszukiwanie nowych rozwiązań

➢ Webinary – w jakim sensie nowe?

➢ PUW – jakie narzędzia wykorzystujemy.

➢ Webinary w liczbach

➢ Nowa jakość, czy tylko efekt wow?

Bonus: 

Agenda



Prof. dr hab. Krzysztof Szewior, Polska Komisja Akredytacyjna, 
wizytacja, rok 2013, ogląda platformę Polskiego Uniwersytetu 
Wirtualnego, ogląda długo i z pasją. Czyta zasoby dydaktyczne, 
fora dyskusyjne, oddane zadania studenckie, przegląda flashowe
ćwiczenia, sprawdza zgodność tego, co na platformie, z tym, co w 
sylabusie. 

Napięcie rośnie… Co powie tata? Pardon, Pan Profesor.

A on w te słowa: Panie Wiesławie, niby tu wszystko jest w 
porządku, ale… brakuje Człowieka!



Są takie słowa, które stają się obsesją, aż 
w końcu przekuwają się w nakaz, misję, 
projekt.

Wzięliśmy w biały dzień latarnię i jak 
Diogenes wołaliśmy: Hominem quaero!

Poszukaliśmy Człowieka w e-learningu. 
I znaleźliśmy. W webinarach.



Wyzwania



Wdrożenie webinarów w szkole wyższej to 
niezwykle złożony proces, który trzeba widzieć 
w aspekcie:

a) organizacyjnym;

b) finansowym;

c) dydaktycznym.



Zaczęliśmy się od zakupu licencji. W Polskim 
Uniwersytecie Wirtualnym zdecydowaliśmy się na 
ofertę firmy ClickMeeting, bo:

a) to jedyny tak duży dostawca polski (na 
razie, życzymy konkurencji wzrostu);

b) rozsądne ma ceny;

c) jego platforma webinarowa jest sensowna, 
łatwa w obsłudze i z naddatkiem spełnia 
akademickie potrzeby;

d) daje się zintegrować z Moodle’em.



Trzeba mieć pieniądze, których nie ma, a 
osobliwie nie ma ich w uczelniach od czasów 
średniowiecznych. Myśmy zaczęli od jednego 
konta za nieco ponad 1000 zł. Dziś webinary
to inwestycja rzędu 9000 zł. Docelowo, jeśli 
nasi wykładowcy będą na dużą skalę 
korzystać z tego narzędzia, można szacować 
roczny koszt (który jest de facto inwestycją) na 
40–50 tys. zł.



Największe wyzwanie – zaszczepić webinary w praktyce 
dydaktycznej uczelni. Czynimy to poprzez:

a) szkolenia – zarówno stacjonarne (ich efektywność 
nie najwyższa), jak i w formule on-line;

b) system motywacyjny – za prowadzenie zajęć z 
wykorzystaniem webinarów dydaktyk może liczyć 
na dodatkową premię finansową;

c) ukazywanie skuteczności i efektywności czasowej 
tej formy prowadzenia zajęć: zamiast pisać powiedz, 
będzie szybciej i wymowniej.



Wyzwaniem technicznym jest integracja ClickMeeting z 
Moodle’em. Informatycy z PUW-u i ClickMeeting przez 
parę tygodni integrowali oba środowiska, ponieważ nie 
obyło się bez kolizji i konieczności drobnych korekt 
programistycznych. 

Wyzwanie organizacyjne to zaplanowanie dystrybucji 
kont, subkont, zaproszeń, zapisów, harmonogramu 
webinarów. Z naszych doświadczeń wynika, że powinna 
się tym procesem zajmować osoba (na razie jedna) z 
obsługi administracyjnej platformy zdalnego nauczania.



Żadnych złudzeń – webinarami nie zachwycą się od 
razu dziesiątki czy setki dydaktyków 
akademickich. W pierwszych semestrach możemy 
jednak liczyć na kilku zapaleńców.

Metodą małych kroków warto zachęcać do 
webinaryzacji pewnych konkretnych zajęć, np. 
seminariów dyplomowych, dla których taka 
komunikacja jest rozwiązaniem bliskim ideału… 
Działa tu zasada: kto raz zasmakuje, temu smakować 
będzie.



Jeśli to możliwe – warto projektować kurs edukacyjny z 
immanentnym i obowiązkowym komponentem webinarowym. 
Na przykład na platformie PUW-u 6 czerwca kończy się kurs 
języka polskiego dla obcokrajowców, który miał w programie 
około 40 godzin webinarów, oprócz rozbudowanego, 13-
modułowego zasobu dydaktycznego i komunikacji tekstowej 
(fora dyskusyjne).



Co dalej? Mozolna praca organiczna, pozyskiwanie pośród dydaktyków osób, 
które:

a) zechcą uczyć z wykorzystaniem webinarów;

b) nauczą się podstawowych i zaawansowanych funkcjonalności webinaru;

c) staną się w gronie koleżanek i kolegów ambasadorami wirtualnych 
seminariów.



Rozwój nauczania na odległość

Pierwsze materiały 
wysyłane pocztą –
przede wszystkim 

tekstowe. 

Ok 1920 roku radio 
edukacyjne.

1945 telewizja 
edukacyjna 

(Uniwersytet Stanu 
Iowa)

Ok 1990 roku 
Internet



Elastyczność e-learningu

➢ naukę w dowolnym miejscu i czasie,

➢ dowolną liczebność grupy,

➢ indywidualizację nauczania,

➢ wychodzenie naprzeciw potrzebom ucznia,

➢ aktualność szkoleń.



Narzędzia do komunikacji 
synchronicznej PUW



Clickmeeting – najważniejsze funkcje



1
Nauczanie języka polskiego jako obcego na 

odległość

2

Wspomaganie zajęć na platformie 

(studia I i II stopnia, studia podyplomowe)

3
Spotkania dydaktyków PUW

Clickmeeting – doświadczenia PUW
od października 2017 do maja 2018



Clickmeeting – doświadczenia 
PUW
od października 2017 do maja 2018
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Clickmeeting – doświadczenia PUW
od października 2017 do maja 2018
Opinie uczestników.

Studenci bardzo wysoko cenią taką możliwość uczenia się.
Dopominają się spotkań w pokoju webinarowym.
Część z nich sądzi, że platforma jest ‚dodatkiem’ do webinarów.
Często okazuje się, że w spotkaniu uczestniczą (biernie) całe rodziny. 

Dziękuję za wczorajszy webinar.
Dzięki Pani na nowo pokochałam pedagogikę....



Clickmeeting – doświadczenia PUW
od października 2017 do maja 2018
Uwagi metodyczne.

Wykorzystanie webinaru:

✓ Aktualizowanie treści kursu e-learningowego.

✓ Wyjaśnianie niezrozumiałych treści.

✓ Rozszerzanie treści zamieszczonych sylabusie.

✓ Ukazywanie praktycznej wartości omawianego materiału.

✓ Wyjaśnianie wątpliwości związanych z zadaniami, aktywnością na platformie.



Clickmeeting – doświadczenia PUW
od października 2017 do maja 2018
Uwagi metodyczne.

Planując webinar:

✓ Interesujący/kontrowersyjny temat.

✓ Aktywizowanie uczestników.

✓ Praktyczna wartość spotkania.

✓ Zapowiedź kolejny temat.



Clickmeeting – doświadczenia PUW
od października 2017 do maja 2018
Dekalog dydaktyka.

1. Przygotuj się na kłopoty techniczne.
2. Przygotuj siebie i rodzinę na pracę w późnych godzinach.
3. W pokoju webinarowym nie ma dzwonka – będziesz pracował po godzinach.
4. Jeśli przetrwasz kilka pierwszych spotkań – zakochasz się w webinarach. 
5. Nie rezygnuj. 
6. Przygotuj się lepiej niż do spotkania offline.
7. Miej zawsze plan B – dodatkowe łącze internetowe, drugą kopię prezentacji, alternatywny 

scenariusz spotkania.
8. Spróbuj wbić się na spotkanie webinarowe do bardziej doświadczonego kolegi/koleżanki.
9. Bądź jak gladiator - walcz o moderatora spotkania.
10. Bądź 3w1. Czytanie wypowiedzi uczestników, prowadzenie spotkania i rozwiązywanie 

problemów technicznych wymaga podzielności uwagi.  



Kody QR



Kody QR (z ang. QR Code czyli Quick Response Code) to kody kreskowe pozwalające na zapisanie dużej ilości
danych. Ilość danych możliwa do zapisania w jednym kodzie jest zmienna. W przypadku znaków

alfanumerycznych wynosi ona 4296 znaków.







Czytniki 
kodów QR -

Android



Czytniki
kodów QR -



1

Zasoby dostępne w 
Internecie:

2

strony www

3

ćwiczenia 
interaktywne 
(Learning Apps)

4

linki do plików 
tekstowych i 
multimedialnych 
(np. 
umieszczonych na 
dysku Google)

5

dane 
kontaktowe

6

dane do 
przelewu



Generator kodów QR









W. Przybyła 
wprzybyla@ahe.lodz.pl

A. L. Grygoruk
grygoruk.anna@wp.pl


