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✓ Współtworzył dwie aplikacje edukacyjne z 1+ milionem pobrań, 

✓ Jedna z nich była najczęściej pobieraną aplikacją w 6 krajach

✓ Konsultant EdTech i mobile dla

Boston Consulting Group, NationalEncyclopedin, Brockhaus Gmbh

✓ założyciel





1. Jak działa ekosystem aplikacji?

✓ Średnio masz 30 aplikacji na swoim telefonie

✓ 90% spędzasz w 5-8 z nich

✓ średni screen time to 3h /dzienie

✓ RWD jest dziś standardem

✓ Zwycięzca bierze wszystko

✓ Minimalistyczny design – odchudzanie

✓ Silny związek emocjonalny z telefonem 



Let’s talk about Moodle Mobile ☺

https://youtu.be/I2qcfF-67k4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=pl
https://youtu.be/I2qcfF-67k4


A może iOS?



https://apps.apple.com/pl/app/moodle/id633359593#?platform=iphone


My, Moodlowcy, 

kochamy Klasykę!



„Nikt nie używa aplikacji mobilnej. 
Nie inwestujmy w to czasu i pieniędzy”



Mobile learning is not about putting e-learning 
approach on the smaller screen of a smartphone.

Mobile learning requires a new learning 
experience design.  
Paulo Coelho



2. Model biznesowy dla aplikacji Edu?

✓ Not-for-profit – khan academy, TED, Wikipedia

✓Subskrypcje – Explain everything, storytel

✓ Freemium – kahoot, Duolingo

✓ Reklamy – YouTube, Duolingo

✓ SaaS, – it’s learning, Blackboard 



Demo it’s learning



3. Tworzysz aplikacje? -> oto pytania, na które
musisz odpowiedzieć

1. Jaki jest nadrzędny cel aplikacji?

2. Jaki problem aplikacja rozwiązuje?

3. Jakie korzyści przynosi ona dla mnie?

4. Czy będzie lepsza od produktów konkurencji?

5. Które cechy są kluczowe dla aplikacji?

6. Jak mogę zmierzyć efekt kończowy?



4. Personas – for whom you make an App?



5. A jednak chcę aplikacje

Aplikacja uczelni Aplikcja moodle

✓ LMS jako element aplikacji
uczelnianej?

Skąd pieniądze?

o Program 3.5. 

o Dostepna uczelnia

o Zmiana platformy

✓Utrzymanie

✓ Zmotywowanie
wykładowców by patrzyli na
elearning APP-first

✓Upraszczanie



6. App Store Optimization - ASO

“ASO is simple. It is gaining higher ranking in 
search results on application stores”. 
Paulo Coelho

Ponad połowa aplikacji jest pobierana ze zwykłych wyszukań
aplikacji w sklepach.



1. Poszukiwania w app/google store – 47-53%
2. Polecenia – 12-15%
3. Referencje ze stron www – 11-12%
4. Z listy Top Aplikacji – 9-10%
5. Reklamy -6-11%

(za AppRadar, 5 marca 2019)



7. Utrzymanie aplikacji



dr Krzysztof Wojewodzic
EdTech & Mobile consultant

krzysztof.wojewodzic@escola.pl

www.escola.pl

linkedin.com/in/krzysztofwojewodzic/




