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Wprowadzenie

Większość z nas żyje w świecie sformalizowanej edukacji

publicznej, w której podział na lekcje - określone czasowo

jednostki dydaktyczne - jest więcej niż oczywisty. Dla wielu

rodziców, nauczycieli i dzieci, plan z 45-minutowymi zajęciami,

przedzielonymi dzwonkiem, jest wręcz organicznie związany z

pojęciem szkoły. Chcąc nie chcąc, jesteśmy “skazani” na taki

schemat.  Każdy kto uczy w placówce publicznej, zdaje sobie

sprawę, że ten sztywny podział czasowy ogranicza proces

dydaktyczny i wymusza stosowanie określonych  metod pracy.

Nierzadko uniemożliwia przeprowadzenie np. projektu. Myśląc o

hybrydowej lekcji powinniśmy raczej skłaniać się do spojrzenia

na nią, jak na fragment szkolnego planu. Dobrym określeniem jest

tutaj angielskie “chunk”- blok, kawałek, fragment, rozumiany

zawsze jako element większej całości. Może to być rozdział,
partia materiału, części zagadnienia.  
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online czy też fragment materiału. Korzystając z jej

porad można modyfikować ten schemat i

wykorzystać w edukacji nie tylko online, ale też w

hybrydowej i “tradycyjnej”, z wykorzystaniem

niecyfrowych narzędzi. Schemat oraz gotowe

formatki lekcyjne można znaleźć na stronie Catlin

Tucker. 

Na początku lekcji  musimy założyć konkretny cel

generalny: im mniej tym lepiej. Ważne aby

projektując taką lekcję postawić  na prostotę, wybrać
jedną metodę działania i jedno narzędzie na każdy

krok. Na przykład  na etapie Engage - Zaangażowania

chcemy przeprowadzić  burzę mózgów. Warto też
być elastycznym pracując synchronicznie lub

asynchronicznie (w czasie rzeczywistym tu i teraz z

uczniami lub rozplanowując zajęcia w różnym czasie).

Od nas zależy, czy poprosimy uczniów o aktywność
online przed lekcją, udostępniając im link do

prezentacji np. w aplikacji mentimeter,

answergarden, powerpoint, canva itp. czy

zaangażujemy ich w czasie rzeczywistym na początku

lekcji, rozpoczynając ją od wspólnych odpowiedzi czy

ankiety.

Jak to przebiega  w przypadku edukacji hybrydowej
lub tradycyjnej?
Na potrzeby tego poradnika prezentujemy schemat

lekcji online, który można zastosować do każdego

przedmiotu i na każdym poziomie nauczania. Chcąc

realizować zajęcia metodą hybrydową elastycznie, w

zależności od potrzeb przechodzimy z pracy online na

offline i odwrotnie. Schemat jest na tyle elastyczny,

że może stać się też planem zupełnie tradycyjnej

lekcji, w której nie wykorzystamy żadnych narzędzi

cyfrowych. Istotą realizacji modelu 5E nie są metody

i narzędzia, ale proces zaangażowania ucznia w

poszukiwanie i dociekanie, czego efektem jest

konstruowanie wiedzy i głębsze rozumienie tematu.

Nauczyciel jest facylitatorem tego procesu oraz

dobiera metody i narzędzia, które w konkretnej

sytuacji będą najlepsze. W przypadku nauki zdalnej

realne spotkanie z uczniem przenosi się do sieci i

wyjaśnienie musi odbyć się na spotkaniu online lub

przez nagranie wykładu albo przez  prezentację. W

modelu  hybrydowym nauczyciel ma większe pole

manewru. Takie elementy jak Poszukiwanie czy

Opracowanie, uczeń może realizować online, a

Zaangażowanie czy Wyjaśnianie mogą odbyć się w

ramach tradycyjnej lekcji - w klasie. Prezentowany

przez nas model daje dużą swobodę nauczycielowi w

projektowaniu całego procesu lekcji, a raczej

fragmentu materiału.

Engage (Zaangażowanie) - zaangażuj się ,

zaangażuj innych, 

Explore (Poszukiwanie) - poszukaj, pokaż gdzie

można znaleźć 

Explain (Wyjaśnianie) - poszukaj wyjaśnienia,

wyjaśnij 

Elaborate (Opracowanie) - opracuj, zbadaj,

przepracuj, poszukaj głębiej, daj przestrzeń do

opracowania, zbadania  

Evaluate (Ewaluowanie) - dokonaj autorefleksji,

oceńcie się wzajemnie, oceń, daj informację
zwrotną. 

Zdajemy sobie sprawę, że pracując w ramach takiego

fragmentu możemy czasowo rozplanować go sobie

zupełnie inaczej i nawet jeśli w planie lekcji jest

przeznaczone na to 45 minut, w rzeczywistości

proces przyswajania, przepracowania czy

doświadczania takiego bloku -“chunku” może

wyglądać inaczej. W nauczaniu hybrydowym

zrywamy z klasyczną jednością czasu, miejsca i akcji,

pozwalając uczniom być aktorami na bardziej

nowoczesnej i elastycznej scenie.   Ważne jest aby

uświadomić sobie, że w edukacji hybrydowej pojęcie

lekcji będzie zupełnie inne dlatego zdecydowanie

lepiej będzie planować działanie w oparciu o większe

fragmenty - bloki.

Prowadząc nauczanie nauczyciel wychodzi od celów,

płynnie przechodzi między pracą online/offline i

dobiera narzędzia i multimedia tak, aby autentycznie

budować relacje oparte na współpracy i

zaangażowaniu wszystkich uczestników - nauczyciela

i jego uczniów. W poniższym rozdziale chcemy

przedstawić kilka prostych sposobów, jak można

zaplanować i przeprowadzić hybrydowe zajęcia,

mając na uwadze ograniczenia systemowe i strukturę
tradycyjnej szkoły, w której większość z nas

funkcjonuje na co dzień. 

Planowanie lekcji online, hybrydowej i tradycyjnej
w ramach modelu 5E
Model 5E bazuje na teorii konstruktywizmu. Jest

jednym z najpopularniejszych dzisiaj modeli

edukacyjnych, promujących uczenie się przez

doświadczanie, współpracę, realne zaangażowanie i

zrozumienie konkretnych treści. Podstawą modelu

jest cykl pięciu kroków, które powinien przejść
nauczyciel razem z uczniem lub sam uczeń chcąc

zrealizować edukacyjny cel. 

Korzystając z założeń tego modelu, Catlin Tucker -

amerykańska nauczycielka i edukatorka

przygotowała prostą instrukcję, jak opracować lekcję 
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https://catlintucker.com/2020/03/designing-an-online-lesson/?fbclid=IwAR3EKzAfhU8c-zIq9isas-6wgIHAGhpwYDh-4iKBNvHyAxS8ig8L9CnWJic
https://catlintucker.com/2020/03/designing-an-online-lesson/?fbclid=IwAR3EKzAfhU8c-zIq9isas-6wgIHAGhpwYDh-4iKBNvHyAxS8ig8L9CnWJic
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Model Catlin Tacker, propozycja pracy w nauczaniu online, hybrydowym i tradycyjnym
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Pomocna przy planowaniu lekcji, w modelu 5E może

być też prosta formatka przygotowana przez Catlin

Tacker udostępniona online.

https://cutt.ly/Igcqwl5

Model 5E według Catlin Tacker,
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potrafi wyjaśnić temat własnymi słowami, np.

ucząc innych, argumentując swoje odpowiedzi

umie interpretować dane, tekst czy obrazy

potrafi zastosować zdobytą wiedzę w nowej

sytuacji

potrafi odnieść zdobytą wiedzę do zagadnień
ujętych w szerszej perspektywie 

okazuje empatię wczuwając się w sytuację innej

osoby doświadczającej poznanego zjawiska

ma świadomość przebiegu własnego procesu

nauki, ma wyrobione nawyki służące zdobywaniu

wiedzy, poddaje refleksji doświadczenia związane

z nauką.

Kiedy określimy cele nauczania musimy zaplanować
sposób sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów.

Kluczowymi pytaniami są tu: Skąd będziemy wiedzieć,
że uczniowie osiągnęli założone cele? Co będzie
dowodem na to, że uczniowie zdobyli wiedzę i potrafią
zastosować ją w praktyce? W jaki sposób ocenimy
osiągnięcia uczniów w odniesieniu do celów nauczania
określonych na początku? Zaplanowanie metod

sprawdzenia wiedzy już na tym etapie pomoże nam

lepiej zaplanować aktywności edukacyjne. Nauczyciel

musi podjąć decyzję, czy sprawdzeniu podlegać będą
wszystkie cele nauczania czy tylko te, których

osiągnięcie najłatwiej jest sprawdzić.

Jakie mogą być dowody na to, że uczeń nie tylko wie,

ale też umie zastosować tę wiedzę w praktyce?

Sprawdzimy to, jeśli zastanowimy się czy uczeń:

W praktyce, oceniając wiedzę uczniów na danym

przedmiocie, wykorzystamy tylko niektóre z

przedstawionych powyżej dowodów. Następnie

zastanowimy się, jakich narzędzi użyjemy. W

zależności od sytuacji odpowiedni może być test,

quiz, zestaw pytań otwartych, esej, prezentacja,

zadanie praktyczne, a nawet tylko obserwacja

aktywności ucznia.

Ustalamy cele - rezultaty nauki, czyli wiedzę i

umiejętności, jakie uczeń zdobędzie po

omówieniu danego działu.

Zastanawiamy się nad sposobem sprawdzenia, czy

lub w jakim stopniu uczeń osiągnął założone cele.

Planujemy takie aktywności i zadania, które

pozwolą uczniowi zdobyć określone na początku

wiedzę i umiejętności.

Planowanie pracy nad całym działem - metoda
”planowanie od końca”
Model 5E pozwala nam planować mniejsze elementy,

poszczególne zajęcia. Warto pomyśleć także o

zaplanowaniu pracy w obszarze całego działu czy

większej partii materiału. Przyda się do tego metoda

“planowania od końca” (z ang. “backward planning”)

tj. ustalanie celów przed wyborem metod i form

oceny. Metoda ta została nazwana i opisana przez Jay

McTighe and Grant Wiggins pod koniec lat 90-tych

XX w., chociaż sam pomysł pojawił się już  w 1949 r. w

pracy Ralpha W. Taylera. Metoda ta znana jest

również jako “backward design” oraz “understanding

by design”. 

Korzystając z “planowania od końca” nauczyciel

analizuje cały dział i określa końcowy rezultat nauki,

by dopiero potem zaplanować aktywności i zadania,

dzięki którym uczniowie wypracują pożądany

rezultat. Postępuje się wtedy według następujących

zasad:

1.

2.

3.

Na etapie pierwszym nauczyciel zadaje sobie pytania

kluczowe: Co uczniowie powinni zrozumieć, wiedzieć i
potrafić zrobić? Jaki powinien być rezultat końcowy po
przerobieniu danego działu? Jakie wymagania wynikają z
podstawy programowej? Jest to moment odpowiedni

na zastanowienie się, jaka wiedza i umiejętności

będą uczniom przydatne i do czego będą mogli je

wykorzystać. Często trzeba dokonać wyborów, gdyż
nie wystarcza czasu na przerobienie całości

sugerowanego przez program nauczania materiału.

Pamiętajmy, że uczniowie nie zdobywają wiedzy i

umiejętności dla samego faktu nauki, ale po to, aby

mogli je wykorzystać w życiu. Cele nauczania

powinny być sformułowane w taki sposób, aby każdy

uczeń mógł je łatwo zrozumieć i sam wiedział, po co

się uczy. Wychodzenie od celu umożliwia lepszą
indywidualizację pracy - cel może być określony

inaczej dla poszczególnych uczniów. Formułując cele

pamiętajmy też, aby uwzględniały one trzy różne

rezultaty nauki: przyswajanie wiedzy, zrozumienie

zagadnienia oraz umiejętność zastosowania wiedzy w

praktyce.
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Dopiero znając cele oraz sposoby sprawdzania

stopnia osiągnięcia tych celów, nauczyciel może

zaplanować proces zdobywania wiedzy. Pytania

kluczowe, które warto zadać sobie na tym etapie

brzmią: Jakie aktywności muszą wykonać uczniowie,
aby osiągnęli założone rezultaty? Co pomoże im
zrozumieć dane zagadnienie? Jaką kolejność działań
należy ustalić, aby krok po kroku doprowadzić uczniów
do celu? Jakie zasoby wykorzystamy? Jak przygotujemy
ich do zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce?
Zaplanowane aktywności powinny umożliwić
uczniom zarówno przyswojenie wiedzy, jak i

zrozumienie jej oraz zastosowanie w praktyce. W

związku z tym nie wystarczy “przekazać” uczniom

wiedzę - zadania muszą umożliwić uczniom

samodzielne odkrywanie i konstruowanie wiedzy,

wyciąganie wniosków, łączenie faktów i uogólnianie.

Nauczyciel obserwuje i udziela informacji zwrotnej.

Bardzo ważne są zasoby, z których uczniowie będą
korzystać. Planowanie od końca pomaga nam

potraktować podręcznik jako jedną z wielu

dostępnych pomocy dydaktycznych, a nie główne

albo nawet jedyne źródło informacji. 

W planowaniu aktywności na cały dział wiedzy

przydatne może być wyznaczenie kamieni milowych

jako konkretnych kroków prowadzących do celu.

Mogą to być lekcje bądź konkretne umiejętności czy

zagadnienia. Planując pracę ustalmy również realne

terminy, do kiedy uczniowie mogą wykonać
poszczególne zadania - pomoże nam to wpisać dany

dział w program nauczania na cały rok szkolny.

Ponadto, w zależności od sposobu prowadzenia

edukacji hybrydowej warto od razu określić, które

treści powinny być zrealizowane w klasie (offline), a

które uczeń może opracować samodzielnie (online).

Pomoże nam to płynnie przechodzić pomiędzy nauką
tradycyjną i zdalną, aby uniknąć chaosu.

Zakończenie
Bez względu na to, jaką metodę planowania

hybrydowej lekcji / działu wybierzemy, niektóre

założenia nie różnią się od tych stosowanych na lekcji

tradycyjnej. Musimy zastanowić się nad tym, co

będzie podczas lekcji robił nauczyciel (np. w jaki

sposób skonstruuje instrukcje dla uczniów), co będą
robić uczniowie podczas lekcji oraz co będą robić
samodzielnie w domu? 

Metodę planowania od końca można zastosować
również do pojedynczych lekcji. Pamiętajmy jednak,

że  w edukacji hybrydowej pojęcie lekcji różni się od

tego, które zostało powszechnie przyjęte w edukacji

tradycyjnej. Dlatego zdecydowanie lepiej sprawdzi

się planowanie całego działu, gdyż umożliwi nam to

nie tylko lepszą organizację pracy, ale również
płynne przechodzenie między edukacją offline i

online.
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