
Jak wykorzystać grywalizację
w szkoleniach online?

Pomagam wykorzystać 
potencjał Internetu.“

Krzysztof Kwaśniewski – eTechnologie
Blog: CyfrowyNauczyciel.pl



Pięć bezpłatnych narzędzi, które mogą pomóc 

w projektowaniu własnej grywalizacji.

Jak zaprojektować własną grywalizację?

Przykłady wykorzystania technologii VR 360.

Przykłady wykorzystania grywalizacji 
w szkoleniach.

Przykłady wykorzystania grywalizacji.

Co to jest grywalizacja?
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Co to jest grywalizacja?
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Kto z Państwa lubi otrzymywać prezenty 
i nagrody?



Kto kolekcjonuje jakieś przedmioty?



Kogo motywują szczere pochwały?



Kto lubi rywalizować? 



Wykorzystanie mechanizmów znanych z gier 

w celu poprawy motywacji uczestników.“

Co to jest grywalizacja?



Dodanie elementów frajdy do czynności, które 

zwykle się z frajdą nie kojarzą.“

Co to jest grywalizacja?

Paweł Tkaczyk Grywalizacja



Czy mechanizmy grywalizacji są nowe?



Grywalizacja to nie jest (tylko) rywalizacja.



Liczy się rywalizacja 
i wynik.

„Kwitną”, kiedy będą 
mogli się pochwalić.

Rekordziści 
70% Odkrywcy Społecznicy

Gra jest po to, aby 
budować relacje.

Gram po to, by 
inni przegrali

Zabójcy

Na podstawie: Grywalizacja Paweł Tkaczyk
Wydawnictwo OnePress



Uniwersytet w Indianie 
Game Design

• Ilość punktów do zdobycia 
w semestrze - 10 tys.

• Min. wymagane do zaliczenia –
6 tys.

Efekt?

• Studenci robią więcej niż 
wymagane minimum.

• Jeden z najbardziej obleganych 
kierunków.



Przykłady wykorzystania grywalizacji 
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Grywalizacja 
pomaga rozwiązywać problemy społeczne





Przykłady wykorzystania grywalizacji 
w szkoleniach online
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James Sanders, 

Manager of Innovation Deloitte 

Consulting, 

Najbardziej zabawne w tworzeniu programów szkoleń jest to, że nie ważne jak łatwy 

będzie dostęp i jak genialna będzie zawartość. 

Szkolenie nie jest pierwszą rzeczą, o której myśli człowiek, który ma wolny czas do 

zagospodarowania.

“

Deloitte Leadership Academy

Źródło: hbr.org/2013/01/how-deloitte-made-learning-a-g



Od momentu wprowadzenia elementów 

grywalizacji do programu Deloitte Leadership

Academy zanotowano 37% wzrost ilości osób, która 

wracała do platformy co tydzień.

Deloitte Leadership
Academy

Źródło: hbr.org/2013/01/how-deloitte-made-learning-a-g



• 145,000 odwiedzin w pierwszym roku. 

Strona pozostała najbardziej popularną wśród 

pracowników częścią portalu.

• 85% uczestników zadeklarowało, że 

wykorzystanie mechanizmów grywalizacji 

pomogło lepiej zrozumieć działanie nowego 

systemu.

Szkolenie McDonalds

Program został również wielokrotnie nagrodzony, 

zdobywając srebrną nagrodę Learning 

Technologies Award w 2014 LPI Learning Awards

and Gold podczas 2014 Elearning Awards.

Rezultaty biznesowe:

• redukcja o 7,9 sekundy czasu obsługi klienta,

• wzrost  średniego zamówienia o 15 pensów (łącznie 

o 18 000 GBP na restaurację). To tylko 23,7 miliona 

funtów w samej Wielkiej Brytanii.



Przykłady wykorzystania 
grywalizacji do nauki 
praktycznych umiejętności

• Do czego służą poszczególne złącza 
w laptopie?





Przykłady wykorzystania 
grywalizacji do nauki 
praktycznych umiejętności

• Do czego służą poszczególne złącza 
w laptopie?

• Jak poprawnie ułożyć sztućce?





Przykłady wykorzystania technologii VR
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Szkolenia z wykorzystaniem VR

• Wdrożenie nowego ratownika medycznego;

• Unowocześnienie sądów (Ministerstwo 
Sprawiedliwości UK);

• Miejsce zbrodni (szkolenie dla przyszłych 
policjantów).







Szkolenie dla policjantów-
wizyta na miejscu zbrodni.
Tylko dla osób o mocnych 

nerwach.





Grywalizacja z wykorzystaniem 
platform internetowych

• Misja Przystanek Sukces – czy grywalizacja 
może pomóc w nauce tworzenia biznes 
planów?





Grywalizacja z wykorzystaniem 
platform internetowych

• Jak nauczyć tworzyć grywalizację 
wykorzystując elementy grywalizacji?





Grywalizacja w formie aplikacji 
online

• Urząd w prostym stylu – gra i portal 
społecznościowy z elementami grywalizacji 
dla pracowników administracji (wykonanie 
wspólnie z Agencją Dobrze Napisane).

Aplikacja „Urząd w prostym stylu” zajęła 
IV miejsce spośród 80 innowacji 
w ramach projektu: Skrzydła dla 
innowacji przyszłością dojrzałej edukacji







Grywalizacja w formie aplikacji 
online

• Wideo symulator rozmowy rekrutacyjnej









Grywalizacja w formie aplikacji 
online

• Wirtualny Escape Room





Jak zaprojektować własną grywalizację?
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1. Określ cel.

2. Opisz gracza i  jego motywacje. 

3. Podziel główne zadanie 
na mniejsze etapy 
i  wyzwania.

4. Opracuj fabułę gry.

5. Zaprojektuj nagrody, statusy 
i  odznaki.  

6. Stwórz prototyp 
i  przetestuj.

6 etapów projektowania 
grywalizacji



Kurs = Misja

Test = Wyzwanie

Moduł = Poziom

Wykorzystuj nazwy 

znane z gier



Nagradzaj za wysiłek

• Informacja zwrotna po wykonania 

zadania.

• Na początku duży bonus a potem 

poprzeczka w górę.



Pięć bezpłatnych narzędzi, które będą 
pomocne w projektowaniu własnej 
grywalizacji
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freepik.com
gotowe odznaki, grafiki, zdjęcia i plansze do wykorzystania.



credly.com/badge-builder
aplikacja online ułatwiająca projektowanie wirtualnych odznak.



BadgeOs.org 
wtyczka do WordPress umożliwiający tworzenie ścieżek grywalizacji.



Buddypress.org  
wtyczka do WordPressa umożliwiający tworzenie prywatnych portali 
społecznościowych.



etechnologie.pl/generator-qr-kodow/ 
Bezpłatny generator kodów QR.



Grywalizacja. Zrób to sam. Poradnik.

Projektant grywalizacji to według portalu Mashable 

jeden z 10 zawodów przyszłości.

Zawód przyszłości?

“

Źródło: Ebook „Grywalizacja. Zrób to sam. Poradnik.
Wydanie: Fundacja Orange, Fundacja Highlight/Inaczej, Laboratorium EE



Bardzo dziękuję za uwagę. Pytania?

Krzysztof Kwaśniewski

e-mail: kk@etechnologie.pl
tel:  501 247 234
CyfrowyNauczyciel.pl

facebook.com/CyfrowyNauczyciel

linkedin.com/in/KKwasniewski

mailto:kk@etechnologie.pl

