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Nauczanie zdalne, ale także hybrydowe niesie za sobą nie tylko

konieczność zmian w podejściu metodycznym do realizacji

podstawy programowej i samego nauczania, ale także wywołują
rozmaite emocje. Nauczyciele, Rodzice, ale także uczniowie stoją
przed nowym wyzwaniem jakim jest cyfrowa szkoła w trybie

online lub blended. Czas, w którym żyjemy, wymaga od nas zmian,

elastyczności i maksymalnej efektywności. Nauczanie w trybie

online ukazało przeróżne bolączki polskiej edukacji i nakreśliło
paradoksalnie kierunek zmian, które już dziś powinniśmy

wdrożyć, by wykorzystać nie tylko to pospolite ruszenie, które

miało miejsce, ale by efektywnie pracować. Edukacja zdalna była
przyspieszonym kursem edukacji cyfrowej dla nauczycieli,

rodziców i uczniów. Kompetencje, które zdobyliśmy staną się
pretekstem do przeobrażania i naturalnego przedłużenia i

wzmocnienia aktywności każdej szkoły i jeśli staniemy przed

koniecznością realizacji hybrydowego nauczania to koniecznie

wykorzystajmy to doświadczenie. Musimy przekonstruować
programy i plany pracy.
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W warunkach tradycyjnej, stacjonarnej szkoły
skupmy się na realizacji tych zagadnień, które

bezapelacyjnie wymagają bezpośredniego kontaktu,

a na czas edukacji zdalnej zaplanujmy takie

aktywności, które pozwolą uczniom na samodzielną
pracę i utrwalanie materiału. Nauczycielom zaś na

prowadzenie zdalnych lekcji w duchu rozwijania

kreatywności, samodzielności, poszukiwania i

rozwijania swoich pasji. Na to w tradycyjnych

warunkach nigdy nie wystarczało czasu. 

Wielu naukowców zajmujących się badaniem

procesów edukacyjnych, nauczyciele, ale także

świadomi uczniowie zastanawiają się nad tym jak

skonstruować nowy model nauczania i uczenia się,

byśmy wszyscy mieli poczucie sprawstwa i sukcesu.

Na pewno sukcesu, ale też satysfakcji nie zapewni

samo wdrożenie edukacji zdalnej. Nie zastąpi też ona

nauczyciela i relacji, które są istotą rozwoju,

właściwych stosunków społecznych i szeroko

rozumianej edukacji.

Napisaliśmy ten rozdział wychodząc z założenia, że

podstawową i najważniejszą troską szkoły powinien

być dobrostan uczących się w niej dzieci.

Rozumiemy doskonale, że oznacza to także troskę o

wiele spraw, które są niezbędne do osiągnięcia tego

celu, w tym o trosce o warunki pracy i kondycję
nauczycieli. Dobrostan uczniów, to znaczy ich

wymierne i niewymierne korzyści z czasu, który w

szkole spędzają. To, jak się w niej czują, to, jakie

kompetencje i umiejętności z niej wynoszą, to, czy

dzięki swojej szkole stają się lepszymi ludźmi.

Ktoś powie, że jest to, szczególnie w naszych

warunkach, tzw. marzenie ściętej głowy. Tak, nasz

system oświaty publicznej jest zorganizowany w

sposób, który często utrudnia realizację szlachetnych

celów i postulatów. Tym niemniej, z roku na rok

rośnie liczba szkół i nauczycieli, którym się to udaje!

Widzimy to i pisząc te słowa liczymy na to, że

zainspirują czytelnika czy czytelniczkę do refleksji,

że można i warto. Z drugiej strony to, o czym tu

piszemy, nie jest jednorazowym aktem, jest

procesem. Proces, jak wszystko, ma swój początek,

ale wymaga czasu i cierpliwości, a nierzadko nadziei.

Nie chcemy prowokować konfrontacji w stylu “no nie,

to się u mnie nie uda, co oni tam wymyślają, teraz jest

mi tylko przykro”. Doskonale zdajemy sobie sprawę,

że nie ma nauczycieli nieomylnych i w

skomplikowanym świecie dziecięcych, ludzkich akcji i

reakcji nie może być pośpiechu. Jedyne, na co

możemy liczyć, to konsekwentne błądzenie w dobrym

kierunku, kroczek po kroczku. Chcemy tym tekstem

tchnąć wiarę, że warto spróbować i pokazać, że ktoś,

kto w naszych niełatwych warunkach zdecyduje się
na zmianę nie jest sam i może liczyć na wsparcie.

Komputery i technologie cyfrowe mają sens wtedy,

gdy służą ludziom, uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Cyfrowa edukacja to proces, wykorzystujący

narzędzia IT, którego celem jest wzmocnienie

uczniów i nauczycieli w ich wspólnej drodze ku

rozwojowi.Naszym zdaniem kluczem jest tutaj słowo

indywidualizacja. Fundamentem  właściwie

zaplanowanej, skonstruowanej i wdrożonej edukacji

blended jest prosty i przyjazny sposób przekazywania

wiedzy potencjalnemu e-uczniowi dopasowany i

uszyty na miarę.

Dlaczego edukacja na miarę jest tak istotna? Każdy z

nas zdaje sobie sprawę, jak bardzo zróżnicowani są
jego uczniowie, a mamy wrażenie, że okres edukacji

zdalnej te różnice jeszcze uwypuklił i mocniej

uświadomił. Wszystkich powodów takiej sytuacji nie

sposób wyliczyć: uczniowie pochodzą z rodzin o

różnym kapitale społecznym i ekonomicznym, mieli

różne doświadczenia życiowe i różne szkolne

historie, każdy z nich jest na innym etapie rozwoju,

fizycznego i psychicznego. W efekcie niektórzy z nich

nie mogą odnaleźć się na lekcji - jedni się nudzą,

drudzy drepczą w miejscu, nie mogąc zrozumieć
materiału i wstydząc się do tego przyznać. 

Skoro jednak naszym celem jest dobrostan uczniów,

to dotyczy to i jednych i drugich. W szczególności, ci

słabsi powinni dostawać nową szansę, a ci niechętni i

“olewający” także zasługują na próbę rozpoznania i

rozwiązania ich problemów. Dzięki naszemu

wysiłkowi włożonemu w indywidualizację możemy

każdemu uczniowi stworzyć szansę uczynienia

kolejnego kroku do przodu.

To wszystko nie jest łatwe i z całą pewnością nie ma

tutaj jednej oczywistej recepty. Wielu z nas

doświadczyło jednak w czasie nauki zdalnej jak nieco

przymusowa indywidualizacja, na przykład

indywidualne rozmowy z uczniami, którzy prosili o

pomoc, pozwoliło zajrzeć do ich głów i podsunąć
właściwy kierunek. Indywidualizacja opiera się więc

po pierwsze o próbę zrozumienia, jak uczniowie

myślą o danym zagadnieniu, a po drugie o wysiłek

nauczyciela w celu zaproponowania grupie uczniów

będącej na podobnym poziomie materiału do nauki

odpowiadającego ich możliwościom i potrzebom.

Gdybyśmy chcieli w jednym zdaniu napisać, czym jest

indywidualizacja i dlaczego warto się nią inspirować,

napisalibyśmy, że chodzi o to, by rozumieć, jakie

zasoby poszczególni uczniowie są w stanie

zaangażować w nauce danego przedmiotu czy

zagadnienia i aktywne wspieranie ich w rozwoju tych

zasobów.
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Pytanie, jak to zrobić, jak dowiedzieć się jak

uczniowie rozumują i dlaczego zdarza im się zbaczać
z właściwej ścieżki, a może jest właśnie odwrotnie,

doskonale wszystko rozumieją i można im podrzucić
trochę więcej materiału do zastanowienia?

Rozważmy taki przykład. Jesteśmy w trakcie

nauczania zdalnego w trakcie pandemii. Uczniowie

mają wykonać w domu doświadczenie, opisane i

omówione w trakcie spotkania on-line. W sytuacji, w

której każdy z nich musi poradzić sobie sam okazuje

się, że około ¼ błędnie interpretuje instrukcje i do tej

grupy należą także uczniowie uważani za tych, którzy

“ogarniają” to, co się do nich mówi. Jeśli nie

przejdziemy nad tym po prostu do porządku

dziennego, to zadanie stanie się okazją do

sprawdzenia, w czasie rozmów indywidualnych, w jaki

sposób zinterpretowali opis doświadczenia i dlaczego

skręcili na manowce. W czasie takiej rozmowy

czasem wychodzi na jaw, że po prostu niedokładnie

przeczytali opis, ale zdarza się też, że na wierzch

wychodzą błędne interpretacje, które można od razu

wyjaśnić.

To, co jest w tym przykładzie istotne to spojrzenie na

zadanie nie jak na pretekst to ocenienia ucznia, a jako

na narzędzie, które pozwala choć trochę zajrzeć mu

do głowy. Nie ma tu gotowych recept. Każdy

powinien sam zastanowić się i stworzyć sobie własny

zestaw takich małych “prowokacji”, w zależności od

przedmiotu, poziomu i sytuacji w klasie, w której

uczy. Tym bardziej, że standardowe zadania, które

znajdziemy w podręcznikach i zbiorach zadań i z

którymi uczniowie mają najczęściej do czynienia, nie

zawsze dobrze sprawdzą się w tej roli.

Jeżeli już działamy on-line, warto wybierać takie

narzędzia, które rzeczywiście pozwalają śledzić
zaangażowanie i postępy uczniów. To prawda, że

trudno jest nimi zastąpić rozmowę w cztery oczy,

nawet za pośrednictwem internetu, opartą na

zaufaniu pomiędzy uczniem i nauczycielem. Z drugiej

strony, przegląd prawidłowo i błędnie rozwiązanych

zadań, informacja o czasie spędzonym na

rozwiązaniu danego zadania, możliwość porównania

z wynikami innych uczniów w klasie to informacje,

które pomagają zrozumieć sytuację ucznia.

Większość nowoczesnych platform i narzędzi oferuje

takie możliwości i warto się z nimi zapoznać i z nich

korzystać.

Nauczanie drogą elektroniczną niesie pewne

dodatkowe możliwości oddziaływań, ale również
ograniczenia związane z podejściem pedagogicznym

do ucznia. Istnieją cztery podejścia pedagogiczne

które mają zastosowanie w e-learningu które

znacząco wpływają na odbiór informacji przez ucznia:

kognitywizm, emocjonalizm, behawioryzm oraz

kontekstualizm. 

To rolą nauczyciela jest określenie potrzeb i

preferencji ucznia, by zaplanować najbardziej

dostosowany plan pracy i sposoby jego realizacji. W

edukacji zdalnej indywidualizacja przybiera na sile i

jest jeszcze bardziej pożądana niż w tradycyjnej

formule szkoły. Co za tym idzie? Zwiększenie

aktywności, kreatywności i wydłużenie pracy

nauczyciela. Nie jest łatwo, skonstruować materiały
w taki sposób, aby każdy uczeń był w centrum

procesu i miał poczucie sprawczości.

O indywidualizacji mówimy zawsze, w kontekście

każdej aktywności edukacyjnej. Dotyczy ona każdego

ucznia. indywidualizacja procesu edukacyjnego

polega na dostosowaniu zakresu, intensywności,

tempa i poziomu nauki do możliwości i oczekiwań
poszczególnych uczniów. Nie każdy z nas potrafi

trafnie odczytać potrzeby uczniów i nie jest to łatwe.

Indywidualizacja w nauczaniu blended ma już
początek w samym doborze platformy edukacyjnej.

Warto zwrócić uwagę na platformy, które

wspomagają nauczyciela w procesie indywidualizacji

nauczania Nie każda oferta sprawdzi się w

konkretnej szkole, czy klasie. Warto określić, kto

będzie odbiorcą naszych lekcji. Jakie aktywności

będziemy podejmować my nauczyciele, a co za tym

idzie jakie narzędzia wykorzystywać. Czy dana

platforma jest w stanie nam je zintegrować?

Narzędzia, które wykorzystujemy w procesie

lekcyjnym, ale także w toku nauczania i tworzenia

materiałów dydaktycznych powinny być także

skomponowane na miarę zainteresowań, potrzeb,

umiejętności i preferencji uczniów.

Kluczowe jest także ustalenie wiedzy początkowej
uczniów. Pamiętajmy, że każdy z nich posiada inną
wiedzę i po czasie edukacji zdalnej i samodzielnym

uczeniu się będzie potrzeba weryfikacji tej wiedzy.

Warto zatem zacząć od podstawowego materiału,

który utrwali wiedzę uczniów wymagających

dodatkowego wsparcia, i przygotować materiał
dodatkowy dla chętnych.  Po procesie generalizacji,

stopniowo przejść do realizacji nowego materiału.

Istotne będzie także tempo wdrażania nowych treści
i indywidualne tempo uczenia się każdego ucznia. W

sytuacji, w której nie mamy stałego, bezpośredniego

kontaktu z uczniem kontrola i dostosowywanie tego

tempa jest niezwykle istotna.

W edukacji hybrydowej kluczowe będzie także

ustalenie sposobów i zasad komunikacji uczniów z

nauczycielami. Niezasadne naszym zadaniem jest

planowanie synchronicznej, jednolitej formy

kontaktów wszystkich uczniów.  Wymaga absolutnej

synchronizacji czasowej wszystkich osób, a z

doświadczenia edukacji zdalnej wiemy, że nie jest to

możliwe. 
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Naszym zdaniem  bardziej efektywnym modelem jest

asynchroniczny, w którym wiadomość do nauczyciela,

ale też odwrotnie może zostać wysłana w dowolnym

momencie – niezależnie od tego, czy odbiorca jest

gotowy czy nie. Pozwala na przemyślenie tematu,

wykonanie zadania we własnym tempie, a często też
skonfrontowania ze zdaniem innych. To doskonały
sposób na pracę zespołową, bo pozwala na

zapoznanie się z pomysłami innych i ustosunkowanie

się do nich w dogodnym terminie. Każdy z nas

potrzebuje innej przestrzeni i czasu do działania, a w

sytuacji edukacji zdalnej dochodzą jeszcze sytuacje

związane z dostępem do laptopa, w sytuacji kiedy w

domu jest kilku uczniów. Dlatego mimo, że jest to

niezwykle obciążające dla nauczyciela, nie ustalać
sztywnych godzin uczenia się i przesyłania informacji

zwrotnych.

Nieuniknione w procesie edukacji, szczególnie zaś w

kontekście modelu hybrydowego wydaje się być
monitorowanie rozumienia naszego przekazu treści.

To proces, który polega na zrozumieniu i

obserwowaniu tego jak uczniowie rozumieją treść.

Musimy być świadomi tego, że dzieci potrzebują
czasu, aby zastanowić się i przetrawić czynności

związane z uczeniem się, zanim przejdą do

następnego segmentu lekcji. Pamiętajmy, że

przetwarzanie wiedzy, które prowadzi do jej

przyswojenia też będzie miało różne ramy czasowe.

Dla generalizacji tego procesu warto zastosować
techniki mające na celu ugruntowanie i osadzenie

wiedzy w konkretnych ramach. Pomogą w tym

rozmowy w parach, ćwiczenia typu z czym wychodzę,

a nad czym mogę jeszcze popracować a nawet

ćwiczenie typu kosz i walizka.

Istotne tutaj okazać się mogą założenia i zasady

oceniania kształtującego, które oparte jest na

konstrukcji i praktycznym zdefiniowaniu

konkretnego celu- czyli produktu, jego

monitorowaniu, określeniu produkty końcowego

zadania, ćwiczenia, działania i konstruktywnej

informacji zwrotnej.

Mówiąc o produkcie - efekcie końcowym naszych

oddziaływań należy wziąć pod uwagę to, że dla

każdego ucznia tym produktem mogą być zupełnie

inne rzeczy. Różnicowanie produktu jest najbardziej

powszechną formą różnicowania. Fantastyczną
praktyką jest zapewnienie trzech lub czterech

produktów do wyboru, a idealnym wydaje się być
również opcja pozwalająca na stworzenie całkowicie

nowego produktu, który dotąd nie był brany pod

uwagę, a powstał w wyobraźni ucznia.

Aktywności, które proponujemy naszym uczniom, a

najczęściej opierają się na ich samodzielnej pracy,

powinny być także zindywidualizowane. Postawmy

na ich różnorodność i włączmy w proces decyzyjności

samych uczniów, a efekty będą zdecycdowanie

większe.

Dobór przekazu wiedzy, ale także informacji wymaga

przemyślenia i zdecydowanie dostosowań. Ważne

jest, aby treści przekazywane były w różnej formie.

Postawmy nie tylko na notatki tekstowe i linki z

gotowymi zasobami, ale swój przekaz opieramy na

ciekawych grafikach, pliki dźwiękowych znalezionych

w sieci, ale także twórzmy je sami. Atrakcyjne dla

ucznia okażą się także tematyczne animacje.

Przygotowujemy w ulubione interaktywne ćwiczenia,

prezentacje, ale twórzmy też spersonalizowane filmy

wideo. Krótkie, kilkuminutowe wideolekcje są
niezwykle efektywne i uwielbiane przez dzieci. Nie

mając bezpośredniego kontaktu z nauczycielem,

filmy są dla nich ich namiastką. Możliwość
zobaczenia i posłuchania nauczyciela jest niezwykle

motywująca do uczenia się, a motywacja jest

kluczowa w procesie uczenia się. Stałe jej

podtrzymywanie i podsycanie warunkuje

powodzenie. Szczególną uwagę poświęćmy uczniom,

którzy wymagają stałego wsparcia, monitorowania i

wspomagania.

Przykładem takiej indywidualizacji i dostosowanych

zadań mogą być chociażby w przypadku uczniów

niepełnosprawnych intelektualnie instrukcje

graficzno-obrazkowe, instrukcje słowne, a nawet

głosowe konkretnych czynności, które mają wykonać.

Brak obecności nauczyciela, opiekuna i tym samym

brak bezpośredniego wsparcia powoduje często

niską motywację do wykonanego działania. Nie każdy

uczeń rozumie w ten sam sposób wydane polecenie,

nie każdy potrafi przeczytać instrukcję i nie każdy

mimo przeczytanego tekstu go zrozumie. Istotne

zatem okażą się tutaj różnorodne formy przekazania

polecenia czy komunikatu. Przykładem takiego

zadania może być instrukcja prasowania dla uczniów

specjalnej szkoły przysposabiającej do pracy.
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kontrast między akapitami - podświetlenie innym

kolorem tła, 

linijka - jej szerokość  można dostosować do

wielkości tekstu.

Proste komunikaty w formie nagrań mogą być
niezwykle cenną pomocą dla uczniów z preferujących

komunikaty słowne. Nie wszyscy rozumieją
przeczytany tekst i taka forma przekazu może stać
się jedyną efektywną. 

Poza tym w naszych klasach uczą się dzieci z wadami

wymowy, jąkający się, czy mający tak zwaną
prozodię w głosie, czyli brzmieniowe właściwości

mowy nakładające się na głoskowy, sylabiczny i

wyrazowy ciąg wypowiedzi. Należą do nich akcent,

intonacja i iloczas. To częsta cecha dzieci ze

spektrum autyzmu. Konieczność prezentacji wiedzy

na forum klasy powoduje lęk, a tym samym przekaz o

niższej wartości niż sama wiedza ucznia. Pozwólmy

im na wybór sposobów prezentowania tego, co

potrafią i możliwość korzystania z narzędzi, które im

ten komfort zapewniają. Warto zaproponować takie

narzędzia jak Vocaroo, Online voice recorder czy

Speakpipe.  

Podczas edukacji zdalnej ogromne trudności w

zapisywaniu informacji, tworzeniu notatek i

poprawne wypełnianie kart pracy mają uczniowie z

dysleksją. Aby ułatwić im to zadanie, warto

wykorzystać SnapType, aplikację, która pomaga

dzieciom ze SPE ale też z trudnościami w uczeniu się,

nadążyć z notowaniem za rówieśnikami w klasie. Ta

mobilna aplikacja, pozwala zrobić zdjęcie lub wczytać
przygotowaną dla ucznia notatkę, schemat czy

sketchnotkę i uzupełnić ją na tablecie. SnapType

pozwala nakładać pola tekstowe na obrazy i w ten

sposób uzupełniać karty pracy. Wypełnione arkusze

uczeń przechowuje na tablecie lub wysyła do

nauczyciela, który drukuje stworzone

notatki.Rozszerzenia Chrome mogą być potężnym

narzędziem, pomagającym uczniom z dysleksją w

nauce. Przeglądarka Chrome umożliwia bowiem

instalowanie narzędzi, które ułatwiają
funkcjonowanie dziecka w szkole. 

Dyslexia Friendly - rozszerzenie, które zwiększa

czytelność tekstu, zmieniając czcionki na łatwiejsze

do odczytania ( OpenDyslexic i Comic Sanse) Pracę z

tekstem ułatwiają również wizualne dodatki:

OpenDyslexic Font for Chrome - Open-Dyslexic to

czcionką typu open source, stworzona dla osób z

dysleksją i ułatwiająca czytanie. Po zainstalowaniu

rozszerzenia, zostaną zastąpione wszystkie czcionki

na stronach internetowych czcionką OpenDyslexic.

Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader -

rozszerzenie, które zamienia tekst na mowę.

Dzieciom z dysleksją zapewni alternatywny sposób

na korzystanie z treści, zamieszczonych w Internecie.

Program obsługuje 40 języków, w tym język polski.

Po uruchomieniu rozszerzenia, należy przejść do

ustawień, gdzie oprócz języka, można ustawić
prędkość czytania, wysokość dźwięku oraz głośność.

W procesie uczenia się bardzo ważne jest

dostosowanie sposobu nauczania do indywidualnego

stylu przyswajania wiedzy. Każdy z nas jest

obdarzony charakterystycznym sposobem

przetwarzania informacji, dzięki któremu uczenie się
staje się bardziej efektywne, łatwiejsze i

przyjemniejsze. Każdy człowiek w odmienny sposób

odbiera i przekazuje impulsy z otaczającego świata.

Na ukształtowanie się charakterystycznego dla nas

stylu uczenia się ma wpływ zarówno natura, jak i

wychowanie. Warto o tym pamiętać przy doborze

materiału edukacyjnego i samych metod pracy.

Pozwólmy uczniom na wybór preferencji uczenia się, 

 a nauka będzie nie tylko przyjemna, a na pewno

bardziej efektywna. Takie preferencje dotyczące

stylów uczenia się widoczne były w trakcie edukacji

zdalnej. Wiązały się one ściśle z umiejętnością
organizacji nauki i przyswajania wiedzy. Wielu

uczniów ma problem z odbiorem i selekcją
infofrmacji, co wiąże się ściśle z przebodźcowaniem a

powoduje kłopoty z pamięcią i koncentracją uwagi.

Warto zatem zaproponować techniki ułatwiające nie

tylko uczenie się, ale także zapamiętywanie i szybkie

czytanie.

Wśród wielu technik rozwijania umysłu największa

popularnością cieszą się techniki stricte pamięciowe,

a należą do nich między innymi mnemotechniki.

Warto wyposażyć uczniów w wiedzę na temat

łańcuchowej technik skojarzeń, która pozwoli

zapamiętać jakiś ciąg elementów, w odpowiedniej

kolejności. Ponadto mapy pojęć czyli dwuwymiarowe

reprezentacje pojęć i ich wzajemnych relacji ze sobą.

Mogą być pomocne w nauce ze zrozumieniem -

relacje pomiędzy pojęciami znacznie pomagają w

zrozumieniu i zapamiętaniu nowych faktów, które

odnoszą się do istniejącej struktury wiedzy.Z

doświadczenia zaś wiemy, że dla większości uczniów,

szczególnie o niskich kompetencjach w zakresie

samodzielnego uczenia się sprawdzą się aktywne

powtórki, czyli kolejny istotny element technik

efektywnego uczenia się. Najbardziej trwały ślad w

pamięci zostawiają pytania, na które sami staraliśmy

się znaleźć odpowiedź. 
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Nie możemy zapomnieć o mapach myśli, czyli

szczególny rodzaj notowania, mający według jego

twórców zwiększać efektywność pracy i

zapamiętywania oraz aktywować intuicję dzięki

wykorzystaniu synergicznej współpracy obu półkul

mózgowych. Taką metodę uczenia preferują
uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera. Te

graficzne notatki tworzone mogą być analogowo,

tradycyjnie za pomocą kolorowych pisaków, ale także

na smartfonie i tablecie, umożliwiają naukę dziecku

w każdym miejscu i czasie, a graficzne elementy

dodane do mapy, dodatkowo ułatwiają utrwalanie

wiadomości. Do najchętniej i najczęściej

wykorzystywanych przez nas map myśli są Coggle,

Popplet, Mind Vector, Canva a ostatnio miMind.

Korzystając z potwierdzonych naukowo teorii

dotyczących nauczania wyprzedzającego i

współczesnej wiedzy o tym, jak się uczą ludzie –

proponujemy metodę odwróconej lekcji. W czasach i

trybie nauczania hybrydowego sprawdzi się w

przypadku uczniów, którzy preferują naukę
wyprzedzającą. Lubią podczas lekcji być już
wyposażeni w konkretne wiadomości na dany temat.

Mają wówczas szansę na konstruktywną polemikę.

Niewiedza i lęk przed kompromitacją wprowadzają
takiego ucznia w stan lęku i zagrożenia. Warto, a

nawet należy uwzględnić w planowaniu zajęć również
takie preferencje uczenia się. 

Taka forma uczenia wymagać będzie od nauczyciela

dodatkowej pracy, ale jej efektywność będzie

nagrodą za ten trud. Dodatkowo nauczyciel musi

rezygnować z pozycji wszystkowiedzącego eksperta,

który w całości odpowiedzialny jest za kierowanie

procesem i jego efekt, na rzecz roli przewodnika,

który pomaga, tłumaczy i wspiera uczących się.

Nauczyciel przestaje być jedynym, a nawet choćby

podstawowym źródłem informacji dla ucznia. W

odwróconej lekcji to uczeń staje się aktywny w

procesie zdobywania wiedzy. Ale żeby można było z

powodzeniem odwrócić lekcję, nauczyciel powinien

ją najpierw dobrze zaplanować i przygotować.

Jakie narzędzia pomogą w przygotowywaniu

materiału i indywidualizowaniu pracy zgodnie z

potrzebami dzieci?

Z pewnością może być to Flipgrid, czyli platforma do

przygotowywania tutorial i  prowadzenia dyskusji w

formie krótkich filmów wideo. Nagrywamy temat do

rozmowy i udostępniamy link, uczniowie

odpowiadają krótkim filmem i w ten sposób każdy

bierze aktywny udział w dyskusji.

rozumienie tekstu,

nauki języków,

dekodowania dla osób z dysleksją.

Screencasting to działania polegające na nagrywaniu

wszystkiego co dzieje się na ekranie komputera.

Można przygotować nagranie prezentujące istotę
tematu, wskazać źrodła informacji i zaciekawić
uczniów stawianym problemem. Istnieje wiele

narzędzi do screencastingu. My najczęściej używamy

Screencastify, bezpłatnego rozszerzenia Chrome,

które po zainstalowaniu, pozwala szybko nagrać
instruktażowy filmik dla wybranej grupy uczniów z

prezentacją konkretnego tematu.

W przygotowaniu odwróconej lekcji fantastycznie

sprawdzają się jednak proste, łatwo dostępne

narzędzia, takie jak: Word, PowerPoint, narzędzia

Google, aplikacje na platformie Office 365, YouTube,

Skype, Video Notes i wiele innych Można również
skorzystać z platform udostępniających fantastyczne

kursy i tutoriale. Do najczęściej wykorzystywanych

przez nas należą KhanAcademy, Pistacja TV,

Edukator.pl, Wordwall, e-doświadczenia. 

W przygotowaniu i udostępnianiu materiału
niezastąpione okazać się mogą platformy i wirtualne

tablice, na których zamieszczać i gromadzić możemy

opracowywane prezentacje, zadania i ćwiczenia.

Uczniowie mając możliwość skorzystania z

dostępnych plików w dogodnych dla siebie

warunkach i czasie będą swobodniej się nimi

posługiwać. Ciekawym, bezpłatnym i sprawdzonym

narzędziem jest Wakelet. To aplikacja webowa i

dostępna pod adresem https://wakelet.com/  oraz

aplikacja mobilna na urządzenia z systemem Android

do pobrania w sklepie Play  i systeme iOS dostepna

na App Store, która pozwala na tworzenie strumieni

plików, materiałów, zadań i ćwiczeń. W wakelet

dostępny jest wchodzący w skład tzw. narzędzi

edukacyjnych firmy Microsoft (Microsoft Learning

Tools) czytnik immersyjny to narzędzie

umożliwiające czytanie na głos przez narratora,

dzielenie tekstu na sylaby czy zwiększanie odstępów

między wierszami i literami. Jego najnowsza

aktualizacja wnosi parę wyczekiwanych funkcji, w

tym słownik obrazkowy, kolorowanie różnych części

mowy i roaming ustawień.

Czytnik immersyjny to bezpłatne narzędzie, które

wspiera naukę czytania niezależnie od wieku i

umiejętności użytkowników. Używa sprawdzonych

technik w celu rozwoju następujących umiejętności:
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zaufaj samoocenie, miej ograniczone zaufanie do

testów;

wykorzystaj zdalne nauczanie do autorefleksji w

zakresie samokształcenia;-urozmaicaj zadania i

formy oceniania;

wzmacniaj i motywuj;

poszukuj i eksperymentuj

Jest też używany przez narzędzia gramatyczne i

słownik programu Microsoft Edge. Dla ucznia, który

ma problem z poprawnym czytaniem, któremu

przeszkadza zbyt zwarta czcionka lub zbyt mała
czcionka można przygotować odpowiednio dobrany i

dostosowany tekst, można również zaznaczyć opcję
narratora, który go przeczyta lub uruchomić
dyktafon, zapisujący wypowiedziany przez ucznia

tekst. Jest to istotna pomoc w terapii dysleksji, czy

dysgrafii.  Można dostosować szybkość czytania,

wybrać głos męski lub damski. Świetną możliwością
w czytniku immersyjnym jest kolorowanie różnych

części mowy. Dzięki tej funkcji czytnik immersyjny

oznacza osobnymi kolorami rzeczowniki,

przymiotniki, czasowniki itd. Kolor odpowiedni dla

wybranej części mowy można dostosować tak, by był
taki sam, jak w podręczniku, lub zmienić, np. w

przypadku zaburzeń rozpoznawania barw. Innymi

słowy można dostosować kolory dla wszystkich lub

wybranych części mowy według własnego

upodobania. Z pewnością jest to cenne narzędzie z

uwagi na możliwość lepszego zrozumienia budowy

zdań dzięki kolejnemu poziomowi immersji. Warto

także wspomnieć o  funkcji skupiania linii, co w

przypadku uczniów z zaburzeniami sensorycznymi,

dysfunkcjami w zakresie  koncentracji i skupiania

uwagi jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Funkcja

Koncentracja na wierszach umożliwia czytelnikom

zawężenie środowiska do czytania, wyróżniając

zestawy jednego, trzech lub pięciu wierszy w

wybranym materiale.Innym narzędziem, który

podobnie jak wakelet pozwoli na gromadzenie

materiałów jest Padlet  oraz Lino. Ponadto platforma

Pinterest, na której tworzyć możemy tematyczne

kolekcje ułatwiające naukę i poszukiwanie informacji

i materiałów edukacyjnych.

Nieodłącznym elementem szkoły jest ocenianie

postępów ucznia. Na ogół oparty o system liczbowy

lub punktowy. W warunkach edukacji zdalnej, ale

także hybrydowej mało efektywny. Skupiając się na

ocenach zatracamy główny cel uczenia się,

kreatywność i odkrywania tajników wiedzy. Ten sam

system oceniania i jednolite kryteria nie sprawdzają
się w tradycyjnej formule szkoły, a nie sprawdzą się
tym bardziej w nauczaniu blended dlatego:

ocena nie zawsze musi być wyrażona stopniem;

ocena niech będzie informacją o stopniu

opanowania materiału, a nie karą za niewiedzę.

Każde nasze aktywności, zadania i lekcje które

prowadzimy z założenia mają swój cel. Ważne, aby

realizacja podstawy programowej nie była celem

samym w sobie. Konstruujemy nasze oczekiwania w

oparciu o oczekiwania, możliwości i potrzeby

uczniów. Nie uzyskamy pozytywnych efektów jeśli

kreatorem edukacyjnej przygody będziemy my sami  i

nie uwzględnimy pomysłów i propozycji pozostałych

uczestników tej wyprawy.
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