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Historia o Czerwonym Kapturku

Zasoby Czerwonego Kapturka:

• motywacja: chęć pomocy chorej babci

• koszyk z jedzeniem i lekarstwami 

Przeszkody

• wilk który zjadł babcię

Pierwsze sygnały kłopotów

• duże zęby u rzekomej babci, pod którą podszył się wilk

• duże uszy



Historia o Czerwonym Kapturku
• są dwa ważne zasoby Czerwonego 

Kapturka: odwaga i motywacja

• motywacja: chęć pomocy chorej babci

• koszyk z jedzeniem i lekarstwami który 

przygotowała matka dla babci

• ważne przeszkody

• wilk  w lesie

• wilk  zjadł babcię

• rozpoznane zostały pierwsze sygnały 

kłopotów

• duże zęby u rzekomej babci

• duże uszy

• wybawca leśniczy

• zabicie wilka

• rozcięcie brzucha 

• wyjęcie babci 

• i Czerwonego Kapturka

• szczęśliwe zakończenie historii

• dlaczego Czerwonego Kapturka 

nazywamy Czerwonym 

Kapturkiem

• zastanawiać się można nad 

morałem z całej tej historii

• jak inaczej jeszcze mogła 

zakończyć się cała historia

• czy są w innych bajkach podobne 

postacie

• czy zawsze historia kończy się 

szczęśliwie

• dziewczynka z zapałkami



Fotosynteza – anaboliczny proces biochemiczny syntezy związków organicznych z 
prostych nieorganicznych substancji chemicznych pod wpływem promieniowania 
słonecznego. Jest to jedna z najważniejszych przemian biochemicznych na Ziemi[1] –
organizmy samożywne wykorzystują jej produkty bezpośrednio jako źródło energii, a 
organizmy cudzożywne – pośrednio, ponadto proces ten utrzymuje wysoki poziom tlenu 
w atmosferze.
Fotosynteza zasadniczo składa się z dwóch etapów – fazy jasnej, w której światło jest 
absorbowane a jego energia jest zamieniana na energię wiązań chemicznych, a jako 
produkt uboczny wydzielany jest tlen, - fazy ciemnej, w której energia wiązań 
chemicznych, związków powstałych w fazie świetlnej, jest wykorzystywana do syntezy 
związków organicznych. Wydajność zamiany energii światła na energię wiązań 
chemicznych węglowodanów wynosi 22–33%. W uproszczonej formie, sumaryczny 
przebieg fotosyntezy z glukozą jako syntezowanym węglowodanem, zapisuje się[2]:
6H2O + 6CO2 + hν (energia świetlna) → C6H12O6 + 6O2

Najczęściej substratami fotosyntezy są dwutlenek węgla i woda, produktem –
węglowodan i tlen, a źródłem światła – Słońce. Zarówno bezpośrednie produkty 
fotosyntezy, jak i niektóre ich pochodne (np. skrobia i sacharoza) określane są jako 
asymilaty.
W komórkach eukariotycznych proces fotosyntezy zachodzi w wyspecjalizowanych 
organellach – chloroplastach, zawierających barwniki fotosyntetyczne. U roślin organami 
zawierającymi komórki z chloroplastami są głównie liście, będące podstawowymi 
organami asymilacyjnymi. Pewne ilości chloroplastów zawierają także komórki 
niezdrewniałych łodyg oraz kwiatów i owoców. 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Fotosynteza
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http://www.kineolearning.com/60minutemasters/
http://www.kineo.com/demos/60min_intro_v2/player.html
http://www.kineo.com/demos/60min/player.html










Istota rapid e-learningu

Koncentruje się na poszukiwaniu odpowiedzi 
na  pytanie: w jaki sposób, za pomocą jakich 
narzędzi, jakimi metodami przechwycić w jak 
najkrótszym czasie wiedzę zamkniętą w 
głowach ekspertów i przekazać ją uczestnikom 
kursu e-learningowego.



Transfer wiedzy

Ted Cocheu: 

dobra nabywamy bezpośrednio od wytwórcy, 
bez pośredników (rozbudowana dokumentacja, 
projektanci flash, skomplikowany proces 
tworzenia kursu).



Rapide-learning – charakterystyka

• „szkolenie, może zostać przygotowane, w 
mniej niż trzy tygodnie,

• eksperci przedmiotu (SMEs) są 
najważniejszym zasobem przy tworzeniu 
szkolenia,

• dobrze znany program narzędziowy (np. 
PowerPoint) i przyjazne dla użytkownika  
szablony tworzą punkt startu w tworzeniu 
kursu, 

• zawarte elementy medialne, które 
wzbogacają nauką, ale nie tworzą barier 
technologicznych (np. głos),

• (Bersin & Associates, 2004: 5).



Rapid e-learning Tradycyjny e-

learning
Zespół odpowiedzialny za 

przygotowanie szkolenia tworzy 

ekspert w danej dziedzinie i 

opcjonalnie grafik, projektant kursu, 

ewentualnie również lektor. 

Do kursu importowana jest gotowa 

grafika i wykorzystywane są gotowe 

szablony kursu.

Przygotowanie kursu nie wymaga 

umiejętności programowania, a 

integracja z LMS-em jest 

wbudowana.

Zespół odpowiedzialny za 

przygotowanie kursu jest znacznie 

większy, tworzą go kierownik projektu, 

grafik, projektant, metodyk zdalnego 

nauczania, informatyk, lektor i ekspert 

w danej dziedzinie. 

Grafika do kursu i jego wygląd są 

specjalnie przygotowywane i 

dostosowane do danego kursu.

Przygotowanie kursu najczęściej 

wymaga umiejętności programowania



Lista referencyjna

Rapid e-learning Tradycyjny e-learning

Zawartość szkolenia szybko się 

zmienia i jest często 

uaktualniana.

Ograniczony budżet na szkolenia.

Szkolenie przekazuje informację 

„just in time” – w najlepszym 

czasie i w chwili kiedy informacja 

jest najbardziej potrzebna.

Zawartość szkolenia podlega 

rzadkim zmianom.

Duży budżet na szkolenia.

Przekazywana informacja nie jest 

zbyt mocno uzależniona od 

sytuacji.



Przygotowanie

• Zawartość kursu budowana jest szybko i 
szybko dostarczana odbiorcom jednak 
pewne elementy kursu tworzone są dużo 
wcześniej.

• Przygotuj łatwo dostępne aktywa kursu –
grafiki, szablony, wykładowców i sprzęt.



Najważniejsi są ludzie

Zadbaj o wykładowcę:

• stosuj łatwy w użyciu software, 

• unikaj prowokowania „frustracji czystego 
ekranu” – przygotuj szablony do każdego 
typu lekcji, 

• pozwól skupić się wykładowcy na 
zawartości, bez niepokojenia się o format. 



Mapa e-learningu



Najważniejsi są ludzie (2)

Zadbaj o uczestników: 

• podziel materiał na małe kroki, łatwe do 
opanowania, 

• pobudzaj zainteresowanie u uczestników, 
ułatwiając im poukładanie prezentowanej 
na kursie wiedzy – stosuj wizualne 
schematy treści (Kapp, 2005) 

• używaj elementów medialnych, które 
wzbogacają naukę, a nie tworzą barier 
technologicznych. 



PowerPoint

Projektanci 
Flash’a

Flash



Presenter

Quizmaker

Engage
Video 

Encoder



http://www.articulate.com/products/demos/guru/Prometheus/player.html


http://www.articulate.com/products/quizmaker-demos.php


http://www.articulate.com/products/engage-demos.php


http://www.articulate.com/community/blogdemo/ethics_refresher/engage.html










Cel

Aktywności Testy





Absorpcja Działanie

Zastosowanie

Źródło: William Horton, E-learning by Design , Pfeiffer, Wiley, 2006
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Fotosynteza – anaboliczny proces 
biochemiczny syntezy związków 
organicznych z prostych 
nieorganicznych substancji 
chemicznych pod wpływem 
promieniowania słonecznego. 
Najczęściej substratami fotosyntezy 
są dwutlenek węgla i woda, 
produktem – węglowodan i tlen, a 
źródłem światła – Słońce.
Źródło: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fotosynteza





Woda

Dwutlenek 
węgla

Energia 
świetlna

Tlen

Węglowodan

Energia świetlna
pochłaniana przez 
chlorofil

Energia światła przekształcana 
jest  w energię chemiczną





Dwutlenek 
węgla 
pochłaniany z 
powietrza

Energia świetlna

Tlen

Węglowodan

Energia świetlna
pochłaniana przez 
chlorofil

Energia światła przekształcana 
jest  w energię chemiczną







Dwutlenek 
węgla 
pochłaniany z 
powietrza

Energia świetlna

Tlen

Węglowodan

Energia świetlna
pochłaniana przez 
chlorofil

Energia światła przekształcana 
jest  w energię chemiczną







http://www.storyofstuff.com/




Susan Boyle, 47 lat, Mam Talent (Wielka Brytania), YouTube – 30 milionów

http://www.youtube.com/watch?v=F3qvCJNSwSM
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Nieinteraktywna demonstracja, proste 
środki – kawałki papieru.



Fizyczna demonstracja w oparciu o 
zdjęcia

http://www.cetl.org.uk/learning/paediatric-bls/player.html


Świetna grafika, animacja w PP

http://www.articulate.com/community/guru/2009/CPR/






+



Zdjęcia i nagrania audio z rozmów. Prosta 
nawigacja. Wprowadzenie studenta na 
uczelnię, reklama uczelni.

http://www.nytimes.com/packages/khtml/2007/03/30/education/20070401_GIRLS_FEATURE.html
http://www.nytimes.com/packages/khtml/2007/03/30/education/20070401_GIRLS_FEATURE.html


http://flickr.com/search/advanced/
http://compfight.com/












http://www.catsconsulting.com/workshops/lips/player.html




Ekran 1 Ekran 2 Ekran 3



Wprowadzenie

Informacje szczegółowe

Zadania dla studenta

Podsumowanie

Różnorakie testy

Zdjęcia, rysunki, tekst, fonty.

http://sptimes.com/2006/webspecials06/aids-25/index.shtml


Wprowadzenie

Informacje szczegółowe

Zadania dla studenta

Podsumowanie

Różnorakie testy

Mapa, obrazowanie, animacja, kolory –
legenda, wykresy

http://sptimes.com/2006/webspecials06/aids-25/index.shtml


Wprowadzenie

Informacje szczegółowe

Zadania dla studenta

Podsumowanie

Różnorakie testy

Doskonały projekt graficzny, nawigacja 
– przewijanie, wykres

http://www.nytimes.com/ref/business/20070715_GILDED_GRAPHIC.html


Wprowadzenie

Informacje szczegółowe

Zadania dla studenta

Podsumowanie

Różnorakie testy

Grafika, przewijanie (nawigacja), 
lektor/tekst

C:/Users/John/Documents/Historia bankowosci/WBTGotowe/lekcja01/historiaBankowosci/index.html


Wprowadzenie

Informacje szczegółowe

Zadania dla studenta

Podsumowanie

Różnorakie testy

Obraz, animacja i tekst jako alternatywa 
do kursu z lektorem

http://www.msnbc.com/modules/tornado/default.asp


Wprowadzenie

Informacje szczegółowe

Zadania dla studenta

Podsumowanie

Różnorakie testy

Przegląd portów, a następnie - kliknij 
przycisk portu dla każdego zadania

http://www.suddenlysmart.com/examples/Computer_ports/player.html


Ekran 1
Ekran 2

Ekran 3



http://www.oxfamamerica.org/whatyoucando/act_now/fast/a-seat-at-the-table


http://skills.library.leeds.ac.uk/welcome/player.html



