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Nowoczesna edukacja
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Zmiana paradygmatu w edukacji
Źródło: https://youtu.be/_wxcXd5Cnv8
Sir Ken Robinson, lider w dziedzinie rozwoju innowacyjności i zasobów ludzkich, opowiada
o potrzebie zmian w systemie edukacji.
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Nauczyciel wychodzi zza katedry…
Upowszechnienie nowych teorii uczenia się i nauczania

Konektywizm
Konstruktywizm
Behawioryzm
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Konstruktywizm
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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

Konektywne uczenie się

Zapamiętywanie faktów, dat, szczegółów

Łączenie się z zasobami edukacji

Rozumienie procesów i zjawisk
Zapamiętywanie pojęć
Ćwiczenie umiejętności
Rozwiązywanie różnych zadań
przedmiotowych, teoretycznych i
praktycznych
Nabywanie osobistych doświadczeń

Gromadzenie wiedzy w urządzeniach
Odnajdowanie (poszukiwanie) wiedzy
Tworzenie i utrzymywanie połączeń

Rozwiązywanie przykładowych testów

Spostrzeganie związków między
obszarami, ideami i koncepcjami

Krytyczne myślenie
Wybieranie treści uczenia się i
samodzielne podejmowanie decyzji

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

DZIECKO

SZKOŁA

RODZINA
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O wartości?
Szkoła wartości Prof. Zimbardo
▪ Każde dziecko powinno czuć, że ktoś pomaga mu stać się
człowiekiem.

lepszym

• 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.

12

6

15.02.2021

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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Źródło: dane statystyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej z września 2017 r.
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Nowoczesne technologie zmieniają edukację
Trendy wkraczające do szkół:
• Mobilność,
• SaaS,
• Społecznościowe
uczenie się
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Źródło: Raport We Are Social, Digital in 2018.
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Źródło: Raport We Are Social, Digital in 2018.
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Projekt IBE „Smartfony w szkole. Ustalamy reguły gry”
Raport NASK „Nastolatki 3.0”
19

Źródło: https://www.learngeek.co/ld-hype-cycle/, 2019.
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CAMI PROJECT

ROBOT PHOTON

ROBOT TEGA

ROBOT EngKey
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Rynek e-learningu
▪ Rynek e-learningu czeka w ciągu najbliższych lat szybki wzrost. Wg raportu
Docebo, do 2021 roku jego wartość osiągnie 51,5 mld dolarów, a jednym
z najszybciej rozwijających się w tym segmencie obszarów jest Europa
Wschodnia.
▪ Wg raportu Docebo średni wskaźnik wzrostu rynku e-learningu wynosi 7,6%,
jednak są regiony, w których wzrost ten jest dużo wyższy i wynosi nawet 16,9 %
w przypadku Europy Wschodniej.
▪ Przyszłość
to
inteligentne
systemy
e-learningowe,
opracowane
z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji, umożliwiających adaptację
przekazywanych treści dydaktycznych w zautomatyzowany sposób.
Źródło: Docebo, E-Learning Market Trends & Forecast 2017–2021 Report
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Kluczowe trendy technologiczne
1. Automatyzacja/Adaptive Learning
2. Sztuczna inteligencja
3. AR/VR/MR
4. Microlearning
5. Video-Based Learning
6. Social and Mobile Learning
Na podstawie: https://elearningindustry.com/elearning-trends-for-2020-8-top
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Przykład: Harward Business School
• HBX CORe
Wykłady - tylko online, w salach zajęcia w małych
grupach – praca nad konkretnymi projektami,
kejsami zaczerpniętymi z biznesu.
• HBX Live
Sesje online w trybie synchronicznym
z dorosłymi uczniami z całego świata.
http://hbx.hbs.edu/hbx-live
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Blended Learning
Bywa definiowany jako połączenie różnorodnych
metod kształcenia, połączenie różnych wariantów
kształcenia i wreszcie jako połączenie kształcenia
online z tradycyjną edukacją „twarzą w twarz”
(z ang. face to face).
kształcenie: komplementarne, mieszane, hybrydowe
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Wielkie możliwości wirtualnej rzeczywistości
Czym jest VR?
Jak powiedział Mark Zuckerberg, to

„kolejna duża rzecz”, która
zrewolucjonizuje nie tylko świat gier i
szeroko pojętej rozrywki, ale także
świat edukacji.
Prognoza Goldman Sachs:
do 2025 r. blisko 50 mld $
Źródło: http://it-manager.pl/po-technologie-vr-siegaja-kolejne-branze/
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Hardware VR

motion sickness

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=lj6tVqbp9bk

Najpopularniejsze na rynku gogle VR:
• HTC Vive
• Oculus Rift
• Samsung Gear

https://www.gamearena.pl/pl/news/vr_w_grach-jaka_rzeczywistosc_czeka_nas_w_gamedavie/
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Aplikacje
Wystraczą Google Cardboard + smartfon i już możesz testować:
• VirtualSpeech
• InMind
• Mondly
• Discovery VR, Wersal, Luwr etc.
• NASA Selfies
Źródło: https://vr.google.com/cardboard/

https://www.gamearena.pl/pl/news/vr_w_grach-jaka_rzeczywistosc_czeka_nas_w_gamedavie/
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Zalety czy wady VR?
• całkowita imersja w procesie nauki (efekt Proteusza),
• dokładna analiza zachowań każdego uczestnika,
• dostępność w czasie i miejscu wybranym przez użytkownika,
• możliwość uzależnienia.
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Co zyskujemy dzięki wdrożeniu VR?
Imersja (całkowite zanużenie w procesie),
sprzyjająca zaangażowaniu
Możliwość bieżącej analizy danych
nt. zachowań/działań użytkowników

IMERSJA

Duża skalowalność działań edukacyjnych

VR
INTERAKCJA

Możliwość wykorzystania w dowolnym miejscu
i czasie
WYOBRAŹNIA

Atrakcyjna, nowoczesna forma
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Rozwiązania wdrożone w polskich uczelniach
• VR na Koźmińskim dla studentów prawa, finansów i zarządzania:
✓przeprowadzanie oględzin miejsca przestępstwa;
✓nauka współpracy i pomnażania zysków.
• Gra logistyczna „Pack Rage” z zastosowaniem VR stworzona m.in. dla
studentów WSB we Wrocławiu:
✓kształtowanie zdolności szybkiej analizy sytuacji, ćwiczenie refleksu;
✓podstawowa wiedza z branży logistycznej.
• W SGGW dzięki VR można przenieść się na salę operacyjną Kliniki Dużych
Zwierząt.
✓uczestnictwo w operacji;
✓poznanie szczegółów związanych z pracą naukową pracowników Kliniki.
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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
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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
34
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MOOCs
Coursera - www.coursera.org
edX - www.edx.org
Udemy - www.udemy.com
Udacity - www.udacity.com
Polski mooc - https://navoica.pl/
Studiowanie online - https://www.copernicuscollege.pl/
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Narzędzia do wykorzystania
Oswojenie aplikacji, z których korzystają nastolatki
www.tiktok.com, www.snapchat.com
Wspólne blogowanie
www.blogger.com
Do ćwiczeń matematycznych i j. polskiego
https://www.matzoo.pl/, http://pisupisu.pl/
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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
w formie nielinearnej prezentacji.
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Dwa autorskie narzędzia w SGH
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Jak wygląda e-wykład?
Aktywność
online
studentów
stanowi,
obok
tradycyjnego
egzaminu,
istotny
element
oceny
końcowej
z danego
przedmiotu.
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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: https://www.ue.katowice.pl/studenci/platforma-moodle.html
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
41

Nowoczesne technologie mają też
swoją mroczną stronę…
„Upadek chłopaków” – Prof. Zimbardo
Czy zastanawiałeś się, do jakich stron
zaglądają twoje dzieci - uczniowie?
„To tylko Facebook” miejsce, w którym
publikuje się różnego rodzaju "głupoty".
Snapchat – po co?

42

21

15.02.2021

Nie możemy sobie pozwolić
na to, by nie rozumieć technologii,
ale często wyobcowuje nas ona
społecznie.
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DIALOG
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Przyszłość - model elastyczny..?
• Każdy uczeń realizuje indywidulanie opracowany
program kształcenia z wykorzystaniem różnych
metod. Niektóre z czynności wykonuje sam, inne
wymagają większego wsparcia nauczyciela czy
współpracy z uczniami.
• Każdy uczeń ma własną „playlistę”, z której
korzysta w dowolny sposób. Przed konkretnym
działaniem jest test, jeśli już zna materiał od razu
przechodzi do sprawdzianu biegłości, a jeśli nie,
sukcesywnie przerabia „playlistę”.
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Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci
film dokumentalny Wernera Herzoga

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=i1b7-wYTFIk
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Dziękuję za uwagę.
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