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Zmiana paradygmatu w
edukacji

Sir Ken Robinson, lider w dziedzinie rozwoju innowacyjności
i zasobów ludzkich, opowiada o potrzebie zmian w systemie
edukacji.

Nauczyciel wychodzi zza
katedry…
Upowszechnienie nowych teorii uczenia się

Konektywizm

Konstruktywizm
Behawioryzm
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Konstruktywizm

Nowoczesna edukacja
Powinniśmy uczyć tego, w jaki sposób
zdobywać wiedzę. Obecnie cała
bezkresna wiedza po prostu jest
dostępna. Powinniśmy się nauczyć
tego, że wcale nie trzeba jej
gromadzić w głowie.
prof.Zimbardo
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Konektywne uczenie się
Uczenie się tradycyjne, dzisiejsze

Konektywne uczenie się - w szkole
jutra

Zapamiętywanie faktów, dat,
szczegółów

Łączenie się z zasobami edukacji

Rozumienie procesów i zjawisk

Gromadzenie wiedzy w urządzeniach

Zapamiętywanie pojęć

Odnajdowanie (poszukiwanie) wiedzy

Ćwiczenie umiejętności

Tworzenie i utrzymywanie połączeń

Rozwiązywanie różnych zadań
przedmiotowych, teoretycznych i
praktycznych

Spostrzeganie związków między
obszarami, ideami i koncepcjami

Nabywanie osobistych doświadczeń

Krytyczne myślenie

Rozwiązywanie przykładowych testów

Wybieranie treści uczenia się i
samodzielne podejmowanie decyzji

Źródło: http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1077-konektywizm-czyli-rewolucja-w-uczeniu-sie

O co powinno przede
wszystkim chodzić w
nowoczesnej edukacji?
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O otwartość?
Przestrzeni nowoczesnej edukacji nie można dziś
redukować jedynie do przestrzeni szkoły. Szkoła i klasa
nie są jedynymi miejscami uczenia się. W wysoko
rozwiniętym społeczeństwie edukacja jest niemal
wszędzie. W tym pomagają technologia,
zasoby edukacyjne i potencjał
DZIECKO
w ich stosowaniu przez uczniów.

SZKOŁA

RODZINA

O wartości?
Szkoła wartości prof. Zimbardo
• Każde dziecko powinno czuć, że ktoś pomaga mu stać się
lepszym człowiekiem.
• Edukacja szkolna powinna być na tyle zindywidualizowana,
by system optymalizował potencjał każdego dziecka.
• Efektem edukacji powinno być to, by każde dziecko myślało
o sobie jako o potencjalnym sprawcy zmiany społecznej.
• Przekształcając „ja” w „my” tworzymy sieć społeczną w
szkołach.
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O kreatywność?
Elementary School of Engineering, USA
•
•
•
•

program szkoły ukierunkowany jest na praktykę – metoda projektu
niektóre zajęcia prowadzą przedstawiciele firm np. GE, BMW, Michelin
zagadnienia inżynierskie dopasowane są do poziomu zainteresowań dzieci
brak nauczania pisma odręcznego!

Lekcja: Jak powstała żarówka
Nauczyciel razem z dziećmi
mierzy ilość ciepła wydzielanego
przez żarówkę a następnie
wspólnie dyskutują jakie są
konsekwencje tego, że żarówka
zużywa większą część
pobieranej energii na
wytworzenie ciepła niż na
wygenerowanie światła.

O indywidualizację i pokonanie
barier?
„learning analytics”
Uczeń pracuje z programem komputerowym, który rozpoznaje jego słabe
i mocne strony i dostosowuje treści czy reguluje tempo nauki. Dostarcza
także danych nauczycielowi. Ten z kolei, uwolniony od konieczności
prowadzenia lekcji dla całej klasy może poświęcić indywidualny czas
stosunkowo dużej liczbie uczniów, pracując z każdym nad tymi zagadnieniami,
które wskazała mu aplikacja.

„flipped classroom”
Nauka rozpoczyna się od pracy domowej polegającej na przyswajaniu wiedzy
z pomocą aplikacji edukacyjnej. Z kolei w szkole, na lekcji, użycie tej wiedzy
jest ćwiczone pod kierunkiem nauczyciela.

„edukacja domowa”
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Nowoczesne technologie zmieniają
edukację
Trendy wkraczające do szkół:
• Mobilność,
• SaaS,
• Społecznościowe
uczenie się

Wyniki badania GUS Wskaźniki
społeczeństwa informacyjnego w Polsce
w 2013 r.
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Wyniki badania GUS Wskaźniki
społeczeństwa informacyjnego w Polsce
w 2013 r.
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Nowoczesne technologie zmieniają
edukację
Opublikowane w marcu br. wyniki badań,
przeprowadzonych na próbie ponad 325 tysięcy
amerykańskich uczniów z 9 tysięcy szkół potwierdzają,
że ponad 50% uczniów szkół podstawowych korzysta
ze smartfonów z dostępem do internetu, a w szkole
średniej wskaźnik ten sięga już 89 procent.
Niewiele niższe wartości ilustrują stopień
wykorzystania tabletów (50%) i laptopów (60%).
Źródło: http://thejournal.com/Articles/2014/02/03/10-Major-Technology-Trends-in-Education.aspx?Page=1
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Istnieje cyfrowa przepaść pomiędzy
wprawnymi technologicznie dziećmi
a ich rodzicami,
którą należy zmniejszyć, szkoląc dorosłych.
Już w latach 70' Margaret Mead wyróżniła 3 typy
kultury:

•Postfiguratywną
•Konfiguratywną
•Prefiguratywną

DZIADKOWIE

RODZICE

DZIECI

RODZICE

DZIECI

RODZICE

DZIECI

DZIADKOWIE

DZIADKOWIE

Rola rodziców nastolatka polega na wskazywaniu
możliwości i sposobów rozwijania zainteresowań z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz na
uczeniu nastolatka samodzielnego zdobywania
informacji i krytycznego ich oceniania.
Uczenie się korzystania z nowoczesnych technologii
od naszych dzieci, może być jednocześnie sposobem
na zbliżenie się do nich i pozostawanie z nimi w
kontakcie.

10

2014-04-24

Możliwości jest wiele…
Gdzie szukać inspiracji?

Khan Academy
Darmowy serwis z biblioteką ponad
4200 filmów, obejmujących zagadnienia
od arytmetyki do fizyki, finansów czy
historii oraz z setkami zadań do sprawdzania
i pogłębiania wiedzy.
www.khanacademy.org
http://www.edukacjaprzyszlosci.pl/
filmy w polskiej wersji językowej
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TED – idee warte rozpowszechniania
www.ted.com

http://www.ted.com/playlists/86/for_kids
www.ted.com

MOOCs
Coursera - www.coursera.org
edX - www.edx.org
Udemy - www.udemy.com
Udacity - www.udacity.com
Kanałay na YouTube EDU www.youtube.com/channel/UC3yA8nDwraeOfnY
fBWun83g
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Narzędzia Web 2.0
Oswojenie serwisów społecznościowych
Facebook, Twitter
Wspólne blogowanie
www.blogger.com
Rodzinny storytelling
http://www.inklestudios.com/inklewriter

Przestrzeń współpracy
• Mind42 – narzędzie do wspólnego tworzenia i
edytowania sieci skojarzeniowych.
• MindMapfree – narzędzie do tworzenia map
myśli online
Zastosowanie: umożliwia tworzenie wspólnych
notatek projektowych,
prac końcowych, pozwalając
na nielinearną prezentację.
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Grafika
• http://www.gliffy.com/– proste narzędzie do
tworzenia grafik, diagramów online

• Dia – program do tworzenia diagramów – wymaga
instalacji na komputerze

Jak to się zaczęło
SGH wspomaga tradycyjne formy dydaktyczne
systemem kształcenia przez internet od roku
akademickiego 2002/2003.
•Jako pierwszy projekt uruchomiono Program
Powszechnego Uzupełniania Studiów Zaocznych.
•Kolejnym etapem było wprowadzenie do oferty
dydaktycznej Pełnych Wykładów Online.
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Wykłady e-learningowe
Student SGH może wybierać spośród 50 wykładów online, które
obejmują swoim zakresem większość obszarów edukacji
ekonomicznej.
Więcej informacji: http://www.e-sgh.pl/oferta/

Trzy platformy e-learningowe:
•www.e-sgh.pl – podstawowa platforma kształcenia przez
internet dla studentów SGH,
•www.e-sgh.com – platforma międzynarodowej współpracy
e-learningowej,
•www.econet.pl – wirtualna przestrzeń współpracy uczelni
ekonomicznych.
oraz:
•www.e-sgh.pl/niezbednik - Niezbędnik nauczyciela do
samodzielnego zarządzania materiałami dydaktycznymi i do
komunikacji ze studentami w internecie.

Statystyki
• Obecnie z systemu e-sgh korzysta 10 680 aktywnych
użytkowników (w tym 10 500 studentów i 180
wykładowców)
• Co semestr w pełnych wykładach online uczestniczy
średnio ok. 1000 studentów.
• W ofercie e-learningowych wykładów znajdują się
zarówno obowiązkowe przedmioty kierunkowe czy
związane z kierunkiem, jak i przedmioty do wyboru,
które studenci realizują dla własnej satysfakcji i
poszerzenia horyzontów.

15

2014-04-24

Jak wygląda e-wykład?

Aktywność online
studentów
stanowi,
obok tradycyjnego
egzaminu, istotny
element oceny
końcowej z
danego
przedmiotu.

E-learning jako trwały trend w
wiodących ośrodkach akademickich
UE
UE
UE
UE

w Poznaniu: http://moodle.ue.poznan.pl/
we Wrocławiu: https://eportal.ue.wroc.pl/
w Katowicach: http://moodle.ae.katowice.pl/
w Krakowie: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/

Stanford University, http://online.stanford.edu/courses ,
http://www.youtube.com/stanford
Berkeley University, http://extension.berkeley.edu/online/ ,
http://www.youtube.com/user/UCBerkeley
Harvard University,
http://www.extension.harvard.edu/open-learning-initiative
Massachusetts Institute of Technology, http://ocw.mit.edu/index.htm
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Jak korzystanie z nowoczesnych
technologii wpływa na nasz mózg?
zakłócenia koncentracji
preferowanie dużych nagłówków
dominacja bodźców wzrokowych
myślenie staje się bardziej
powierzchowne
• mózg gorzej radzi sobie z
odczytywaniem mimiki i gestów
rozmówcy w kontakcie bezpośrednim
•
•
•
•

• rozwój funkcji mózgu związanych z
szybkim rozwiązywaniem problemów
• dobra koordynacja oko - ręka
• wzmocnienie reakcji odruchowych
oraz przetwarzania bodźców
wzrokowych
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Nowoczesne technologie mają też
swoją mroczną stronę…
„Upadek chłopaków” – Zimbardo
Czy zastanawiałeś się, do
jakich stron zaglądają twoje
dzieci - uczniowie?
„To tylko Facebook” miejsce,
w którym publikuje się
różnego rodzaju "głupoty".
Snapchat

Nie możemy sobie pozwolić na
to, by nie rozumieć
technologii, ale często
wyobcowuje nas ona
społecznie.
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DIALOG

…a może historia zatoczy koło
i powrócimy do relacji mistrz uczeń
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Warto zerknąć
http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1077-konektywizm-czyli-rewolucja-w-uczeniu-sie
http://dziecisawazne.pl/nietradycyjna-nowoczesna-szwedzka-szkola/
http://wyborcza.pl/magazyn/1,134726,14840710,Uwolnic_dzieci.html
http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,15628352,Nie_uzywasz_Facebooka__Dowiedz_sie__co_mowia_to_tym.html
http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,14051538,Prof__Zimbardo_eksperymentuje_na_nikiszowieckiej_mlodziezy.html
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,102561,8272726,Zabron_mi_wreszcie__Czyli_odpowiedzialnosc_rodzicow.html
http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104665,15351810,_Gimbaza_na_Fejsie_____Zenada____A_eksperci_podsumowuja_.html

http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104665,15394857,Mozna_snobowac_sie_na__nieposiadanie_konta___ale_na.html
http://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/2209-z-jakich-stron-edukacyjnych-korzystaja-twoi-uczniowie

Dziękuję za uwagę.
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