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Sposoby oceniania studentów

• Wiedza i umiejętności poświadczone oficjalnym dokumentem

• Dodatkowe umiejętności towarzyszące przyswojonemu systemowi 
konceptualnemu 

• Informacje widniejące na dyplomach i świadectwach - wartości 
liczbowe oraz standardowe oceny 

• Szczegółowy zapis dokonań, osiągnięć, aktywności, w których 
aplikant brał udział w czasie studiów i w życiu zawodowym



Sposoby oceniania i ich wpływ na 
określanie przydatności absolwenta do 
pracy

Behawioryzm i mierzenie efektów kształcenia

ocena sumatywna

testy sprawdzające umiejętność zreprodukowania i 
przetworzenia przyswojonych informacji



Od instruktywizmu do 
konstruktywizmu społecznego

Kursy online 

zmiana paradygmatu z behawiorystycznego na 
konstruktywistyczny

oceny formatywne (kształcące)

sprawdzanie zdolności studentów do 
rozwiązywania problemów, do 

produkcji nowej wiedzy i stosowania nabytych 
umiejętności 



Umiejętności cenione przez pracodawców

Przygotowanie studentów do pracy przez szkoły wyższe w USA (badania 
Instytutu Gallupa, 2013) 
– 11% pracodawców: dobrze
– 34% pracodawców: źle

Przygotowanie absolwentów w Wielkiej Brytanii (dane BBC, 2015) 
– brak umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania złożonych 
problemów, pracy w zespole, innowacyjności w podejmowanych działaniach

Polska - brak wielu umiejętności 
miękkich u absolwentów szkół wyższych



Cyfrowe odznaki 

Badge Alliance Standard Working Group, 2012
IMS Global Learning Consortium, styczeń 2017 

Mozilla Open Badges, metadane zapisane w JSON –LD

Mozilla Backpack, Credly, Open Badge Passport

Odznaki „lekkie” i „ciężkie” 



Przykładowe odznaki

Matchbook

http://www.matchbooklearning.com /methodology/badges

Australian Institute of Training and Development 

http://www.aitd.com.au/digital-badges/use-digital-badges

https://www.slideshare.net/rscscotland/open-education-event-open-badges



Przykładowe odznaki

https://pt.slideshare.net/JISC/digital-credentials-a-brief-overview-of-

open-badges

BioMed Central journal GigaScience – odznaki dla autorów 

http://www.nature.com/news/digital-badges-aim-to-clear-up-politics-of-

authorship-1.18443

Colorado State University 

CSULogic http://source.colostate.edu/badges-offer-flexible-innovative-

education/



Nabyte kompetencje na zajęciach z 
animacji 3D

Purdue University

https://www.itap.purdue.edu/newsroom/news/151116_H

assan_Passport.html 

• modelowanie z wielokątów 

• tworzenie tekstur

• projektowanie oświetlenia 

• tworzenie animacji

• poziom osiągniętej kompetencji w 

każdej ze zdobytych umiejętności

• umiejętność bycia liderem oraz 

umiejętność stymulowania innych 

członków grupy



Informacje zapisane w odznakach

Nazwa odznaki

Nazwisko nagrodzonego

Opis osiągnięć

Kryteria

Wydawca

Poświadczenie jakości

Data wydania

Standardy

Tagi



• Nauczyciele

• Recenzenci

• Osoby udzielające referencji

• Osoby odpowiedzialne za 
wyznaczanie standardów 
jakości

• Pracobiorcy

• Pracodawcy

Znaczenie odznak

Interesariusze biorący udział                          
w procesie kształcenia

https://visualhunt.com/photos/people/



Jakość i rozpoznawalność

wartość certyfikacyjna

uprawomocnienie

uwierzytelnienie 

weryfikacja



Cele wprowadzania cyfrowych odznak do 
procesu edukacyjnego

– potwierdzanie brania udziału w procesie edukacyjnym, formalnym, 

nieformalnym i pozaformalnym

– ocenianie uczenia się, formatywne i sumatywne

– motywowanie do uczenia się przez zewnętrzne i wewnętrzne 

motywatory

– zachęcanie uczących się do angażowania się w pozytywne 

zachowania edukacyjne

– identyfikowanie postępów i ścieżek edukacyjnych

– poświadczenie zaangażowania, uczenia się i zdobycia pewnej wiedzy 

oraz umiejętności



Kursy z cyfrowymi odznakami

Organizator kursów Typ grupy uczących się Nazwa kursu Typy odznaki

Purdue University, USA 36 studentów rozpoczynających 

studia

Design Studio Bardzo zróżnicowane, 

poświadczające różne 

kompetencje, np. umiejętność 

krytycznego myślenia, 

umiejętność argumentacji, 

znajomość języków 

programowania  

Colorado State University 50 studentów będących na 

poziomie studiów magisterskich

Extension Certified Gardener Odznaki przyznawane za oceny 

ponad 80% w procesie oceniania 

przyswojonej wiedzy –

przyznano 130 odznak

Penn State University, NASA i

National Science Teachers 

Association

78 nauczycieli nauk ścisłych Teaching Learning Journeys Odznaki typu „ciężkiego” 

potwierdzające zwiększenie 

wiedzy o układzie słonecznym, 

klimacie, fizyce, nauce o ziemi, 

zdobycie umiejętności 

komunikacji – przyznano 315 

odznak, średnio 4 na jedną osobę  

Swinburne University of 

Technology, Australia

1029 kursantów Carpe Diem MOOC System odznak przyznawanych 

za wykonanie aktywności, 

ukończenie modułu i całego 

kursu



Wstępne badania

Purdue University

 studenci bardziej zmotywowani 
do eksplorowania nieznanych obszarów

 chętniej podejmujący ryzyko związane z 
wykonywaniem nowych typów zadań

 wykazujący się większą samodzielnością 

 bardziej otwarci na twórcze rozwiązania 
osiągane podczas projektów zespołowych 

Colorado State University

 zwiększająca się liczba uczestników i przyznawanych odznak

Penn State University, NASA i National Science Teachers Association

 92% uczestników chciałoby kontynuować naukę zdobywając odznaki

 96% poleciłoby go innym edukatorom 

MOOC Carpe Diem

 74% ze 155 uczestników przyznało, że cyfrowe odznaki były dodatkowym motywatorem i 
powodowały lepsze aplikowanie zdobytej wiedzy i umiejętności

https://visualhunt.com/search/instant/?q=Questionnaire



Uwagi końcowe

Gamifikacja

Mimikro certyfikacja w edukacji tradycyjnej           
i online

Dokładniejsze wskazanie kompetencji

• Konstrukcje żelbetowe na kierunku 
Architektura (praca zespołowa)

• Materiały budowlane 

• Algorytmy i struktury danych

E-portfolio - wszechstronna dokumentacja 
wykształcenia i doświadczenia oraz lepiej  
określony profil zawodowy przy pomocy 
szczegółowych danych

https://visualhunt.com/search/instant/?q=e-learning



Dziękuję za uwagę.

imtarn@pg.gda.pl


