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Interkulturowe wymiany online
(ang. Virtual exchange) 

• Forma  nauczania wspomaganego komputerowo, w ktorym studenci z 
geograficznie odległych uczelni współpracują online w grupach lub w 
parach wykonując sekwencję zadań dydaktycznych zaprojektowanych
przez wykładowców i pod ich kierunkiem.



Typy zadań dydaktycznych
Wymiana informacji Uczestnicy wymieniają informacje na temat 

swoich biografii i kultur

Porównanie i analiza Uczestnicy wymieniają informacje i 

porównują/ analizują praktyki kulturowe  obu 

/wszystkich stron (ankiety, książki, filmy, 

newsy etc.)

Zadania współpracy Uczestnicy wymieniają i porównują informacje 

współpracując w celu stworzenia wspólnego 

produktu (raport, strona www, sekwencja 

zadań, prezentacja)

(see O'Dowd & Ware, 2009)
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Przykładowy kurs

Tools:

Moodle as a Hub and for 

some asynchronous 

communication

Skype/Facebook/WhatsA

pp etc. for synchronous 

and informal 

communication

Etap 1

• Poznajmy się –
prezentacje
indywidualne

Etap 2

• Wybierzcie
temat, zbierzcie
informacje, 
przeprowadźcie
wywiady

Etap 3

• Napiszcie
raport/ zróbcie
prezentację



Cechy dobrego zadania?

• wymaga przetworzenia, a nie odtworzenia informacji;

• stawia przed uczestnikami wyzwanie współdziałania i współtworzenia

• tworzy kontekst do refleksji i dyskusji

• Guth and Rubin (2015): “Zadania muszą być zaprojektowane w taki sposób, 
by ich wykonanie było uzaleznione od współpracy członków grupy.



Dla studenta ☺









Dla wykładowców ☺



Zapraszamy na szkolenia EVOLVE



6-tygodniowy program online:
- październik 2018 (pilotaż)

- wiosna 2019 

- podejście interdyscyplinarne

- j. angielski

Rejestracja: https://evolve-erasmus.eu/connect/

https://evolve-erasmus.eu/connect/


EVOLVE partnership composed of: Coimbra Group, SGroup, Jan Dlugosz University, 
University of Leon, University of Groningen, Sharing Perspectives Foundation, The Open 
University, Université Grenoble Alpes, University of Padua, University of Warwick, Malmö 
University, Search for Common Ground:

With the support of the Erasmus+ programme of the 

European Union

Znajdź nas: :
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Email: evolve@rug.nl 

Twitter  @evolve_erasmus 
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