
Prawdziwy e-learning  

dopiero przed nami 

neuronauka, duże dane  

i silniki rekomendacji 















180 mln 1 200 mln 1 200 mln 

300 wysyłek/sek 1 200 mld zapytań/rok 
(3 zapytań/użytkownika/dzień) 

150 mld połączeń 

pomiędzy użytkownikami 
(130 na osobę) 
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(2012) 
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6 mld USD sprzedaży  
(2012) 



180 mln 1 200 mln 1 200 mln 85 000 mln 

300 wysyłek/sek 
1 200 mld zapytań/rok 

(3 zapytań/użytkownika/dzień) 

150 mld połączeń 

pomiędzy 

użytkownikami 
(130 na osobę) 

100 000 mld połączeń 

pomiędzy 

użytkownikami 

(10 000 na osobę) 

67 mld USD sprzedaży 
(2012) 

56 mld USD sprzedaży 
(2012) 

6 mld USD sprzedaży  
(2012) 

? 











Eksperyment 

• 2 graczy 

• grających w 3 różne gry 

• 256 elektrod 

• próbkowanie: co 4 ms (250/sek) 

• markery: gra, sukces, porażka 

• Identyfikacja: 
– anomalii (ekstremalne napięcia na 

elektrodach) 

– korelacji pomiędzy elektrodami 



cel badania 

Identyfikacja wzorców pracy 

mózgu w sytuacjach 

sukcesu i porażki podczas 

prostych czynności 

poznawczych 

 

+ 

- 



przygotowanie danych 





analiza 





Elektrody o 

największych 

anomaliach 

Dla jednego pacjenta, tuż przed i 

tuż po sukcesie/porażce 





walidacja 





Ale po co? 



umysł 

profilowanie 

modelowanie personalizacja 



profilowanie 
umiejętności 
poznawcze 



Profilowanie 

 

Ja 

Ja vs inni 

Ja vs specjaliści 



modelowani

e 
umysłu 



ACT-R: Adaptive Control of Thought - Rational ACT-R 6 



Leabra - Local, Error-driven and 

Associative, Biologically Realistic 

Algorithm   

Emergent 



personalizacj

a 

uczenie się,  
myślenie 
analityczne 



Plan 

Uczenie się 



Plan 

Uczenie się 



Wprowadzanie w optymalny nastrój 



koncentracja 

zapamiętywanie 



Irytacja 

zadania analityczne 



Luz 

myślenie kreatywne 







umysł 

profilowanie 

modelowanie personalizacja 











diagnoza 







Dla ucznia Uświadomienie uczniom poziomu i 

standardu testu NCLB 

Dla 

nauczyciel

a 

Jaki styl nauczania jest optymalny dla ucznia? 

 
Jedni wolą  

analizować materiał liniowo 

rozwiązywać problem "krok po kroku” 

Inni wolą: 

holistyczne podejście 

nieliniowe analizę materiału i notatki 

 

 

Jakie są jego mocne strony? 



predykcja 







Pytanie 

badawcze 

Czy możemy przewidzieć przejście do szkoły 

wyższej w oparciu o zaangażowanie uczniów 

na platformie nauczającej matematyki 5 lat 

wcześniej? 

Pytania 

pomocnicz

e 

Które ze wskaźników zaangażowania i 

uczenia się są istotne? 

Czy potrafimy znaleźć "wskaźniki wczesnego 

ostrzegania”? 

Dane 

 

Wyłącznie logi systemów, żadnych sensorów 

Detektory nie-zaangażowania: ogrywanie 

systemu, dystraktory, dekoncentracja 

Detektory emocji: znudzenie, frustracja, 

zmieszanie, koncentracja 

 

Wyniki Cechy indywidualne a zdawalność na studia; 

czynniki, od których zależy zdawalność na 

studia. 





Pytanie 

badawcze 

Jak przewidzieć przyszłe losy ucznia 

 

Pomiar liczba postów na forach dyskusyjnych 

czas spędzony na platformie 

wizyty na chatach 

# wysłanych e-maili 

# ukończonych testów 

czas spędzony na rozwiązywaniu testów 

… 

Wyniki 

 

Prognoza uczniów, którzy nie zdadzą do 

kolejnej klasy, 81% 

 



Jaki poziom osiągnie 

w teście? 



Kto nie zda? 



Kto się dostanie na 

studia? 



Kto potrzebuje 

pomocy? 



Kto może 

rozwiązywać 

trudniejsze zadania? 



Uczeń ogląda film: 

jest znudzony czy nie? 



Uczy się na platformie: 

jakie jest 

prawdopodobieństwo, że zna 

kolejny problem? 



Uczy się na platformie: 

czy jest sfrustrowany? 



predykcja Udoskonalenie kursu 
Nudzi się? Poprawimy treści 

 

Automatyczne 
rekomendacje 

Jest sfrustrowany? 
Zaoferujemy mu pomoc 

 

Informacje dla nauczycieli 
Sfrustrowany? Znudzony? 
Zbyt łatwe? 

Po co? 



rekomendacje 







Przedmio

t 

Język ojczysty 

 

Pytanie 

badawcze 

Jaka jest efektywność dydaktyczna 

różnych form interakcji z tekstem? 

 

Pomiar Ocena umiejętności (testy); czas 

spędzony na lekturze 

 

Wyniki 

 

Czytanie nowych tekstów jest 

efektywniejsze niż powtarzanie tych 

samych tekstów 

 







Przedmio

t 

Chemia > ciśnienie i objętość gazów 

 

Pytanie 

badawcze 

Co jest źródłem problemów uczniów? 

 

Pomiar Pre-test 

Post-test 

Pytania podczas lekcji 

Wyniki 

 

Aby rozwiązać problem, uczniowie 

muszą wykonać proste działania 

matematyczne.  

Których nie potrafią zrobić… 

 





Przedmiot Chemia, fizyka 

 

Pytanie 

badawcze 

W jaki sposób uczniowie rozwiązują 

problemy? 

 

Pomiar Kroki podejmowane przez studentów 

podczas rozwiązywania problemów 

 

Dla 

studenta 

 

Ostrzeżenie o wyborze złej ścieżki 

rozwiązania problemu 

 

Dla 

nauczycie

la 

Wyniki studentów 

Metody rozwiązywania problemów 



Rekomendacje Treści 

Poziom 

Tempo 

Metody dydaktyczne 

Sposób rozwiązywania 
problemu 

 

 

Sposób pracy z uczniem 

 

 

Po co? 



dane 



kim jesteś? 

skąd jesteś? 

dane demograficzne 

 wiek 

 płeć 

 … 

czy jesteś autoryzowany do 

korzystania z tej aplikacji? 

jakie masz uprawnienia? 

Dane 

identyfikacyjne 



Interakcja z treściami 

 wprowadzenie równania 

 manipulacja wektorem 

 wpisanie frazy 

 prośba o pomoc 

Odpowiedzi zwrotne 

 o błędzie 

 podpowiedzi  

Statystyki 

kliknięcia 

wizyty na stronach 

współczynnik odrzuceń 

Interakcje 



Jakie dokładnie zagadnienia 
student opanował? 

 na dokładnie jakim poziomie? 

Jaki był powód złej 
odpowiedzi? 

 brak wiedzy/umiejętności? 

 nieuwaga? 

 dystrakcja? 

 źle sformułowane pytanie? 

 coś innego? 

Jakie jest 
prawdopodobieństwo tego, że 
student dobrze zda kolejny 
test? 

 i co powinien zrobić teraz, by 
później wypaść lepiej? 

Postępy 



uczeń 

diagnoza 

predykcja rekomendacje 





imagine… 







Dziękuję  

andrzej.wodecki@gmail.com 
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