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CO OZNACZA EDUTAINMENT?
Edutainment (ang.) – inaczej edurozrywka,
neologizm w języku angielskim, powstały z
połączenia słów „education” i „entertainment” (stąd
niekiedy
używa
się
również
określenia
„entertainment-education”). W języku polskim
używa się też w tym znaczeniu określenia „edukacja
rozrywkowa”.
Istotę edutainment dobrze oddaje powiedzenie
„uczyć – bawiąc”. Wskazuje ono zarazem
odpowiednią hierarchię ważności. Pod pojęciem
edutainment będziemy rozumieć takie działania,
których celem jest przede wszystkim edukacja,
zaś forma rozrywki jest wyłącznie sposobem
uatrakcyjnienia lub ukrycia przekazu o charakterze
edukacyjnym.
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JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
• Początek edutainment prowadzonego świadomie
sięga lat 50. W 1951 r. BBC rozpoczęło
nadawanie słuchowiska The Archers. Aż do 1972
roku był to program o charakterze edukacyjnym,
adresowany do farmerów angielskich. Potem
stracił taki charakter.
• Termin edutainment został użyty już w 1954 r.
roku przez Walta Disneya do opisania serii True
Life Adventures – to cykl czternastu pełnej
długości i krótkich tematycznych filmów
dokumentalnych wyprodukowany przez Walt
Disney Productions mniej więcej w latach 1948 i
1960. Seria zdobyła osiem Oscarów dla studia.
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WYKORZYSTANIE
EDUTAINMENT JEST
SZEROKIE
• Formaty audio i video
• Film i telewizja
• Profilaktyka
i promocja zdrowia
• Gry, komiksy
• Radio i podcasty
• Zabawki edukacyjne

• Tematyczne parki
rozrywki
• Interaktywne muzea i
obszary publicznego
dostępu

By Tobias Deml - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68414051

• …
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WARTOŚĆ EDUTAINMENT - PARADYGMAT 9P
• przenikający, szerzący się (pervasive) – dociera za pomocą mediów do każdego;
• popularny (popular) – ludzie lubią i chętnie korzystają z takich programów;

• perswazyjny (persuasive) – silny element perswazyjny wynika z promowanych wzorców zachowań,
które ludzie są w stanie oglądać, zaakceptować oraz powielać;
• przynoszący korzyści (profitable) – inwestycje w edutainment zwracają się w różnych wymiarach,
także finansowych (niższe koszty społeczne);
• wywołujący emocje (passionate) – co pomaga zapamiętać przekaz i promowane w programie wzorce
zachowań;
• osobisty (personal) – pozwalający widzom na indywidualny odbiór i utożsamianie się z bohaterami;
• partycypacyjny (participatory) – stwarzający możliwość interakcji z widzami i uczestnictwa w
wydarzeniu (czy szerzej, w pewnej akcji społecznej, towarzyszącej programowi);
• zachęcający do działania (prompts to action) – dzięki temu, że zawiera wiele podpowiedzi i
wskazówek, które mogą być zastosowane w codziennym życiu;
• skuteczny (proven effective) – o czym świadczą dziesiątki ewaluacji przeprowadzanych na świecie.
(Piotrow, P. T., & de Fossard, E., 2004)
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FUNKCJE ZABAWY
Wpływ na wszechstronny rozwój dziecka w sferze:

• fizycznej,
• umysłowej,
• moralnej,
• społecznej,
• estetycznej etc.

wyobraźnia
informacje o świecie
otwartość
funkcje poznawcze
motoryka
siła woli i charakter
uspołecznienie
motywacja
wartości
terapia
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DOBRY NASTRÓJ W UCZENIU SIĘ JEST KLUCZOWY
• Proces efektywnego uczenia się może
zachodzić tylko wtedy, kiedy dziecko
czuje
wewnętrzną
potrzebę
podjęcia określonego działania, kiedy
chce coś poznać, przeanalizować,
zrozumieć i wykorzystać nową wiedzę
w praktyce.
• Dzieci najszybciej uczą się wówczas,
kiedy czegoś doświadczą, a nie wtedy,
kiedy ktoś próbuje im „włożyć coś do
głowy”.
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DOPAMINA - UKŁAD NAGRODY
Neurony układu nagrody umiejscowione są
w polu A10 na rysunku.
Uwalnianie dopaminy bezpośrednio
w korze mózgowej prowadzi do zwiększenia
jasności myślenia.
To właśnie ten neuroprzekaźnik odgrywa też
ważną rolę we wzmacnianiu połączeń między
komórkami, które są zaangażowane w proces
uczenia się.

Ten, kto w trakcie uczenia się jest uważny, zmotywowany i w dobrym nastroju
zapamięta najwięcej.
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WEWNĘTRZNY DETEKTOR NOWOŚCI I ZNACZENIA
?

To lubię
Nowe

Znane

Ważne dla mnie

Nieważne

Potrzebne, przydatne (dla mnie!)

Niepotrzebne

Intrygujące, ciekawe

Nudne

Nietypowe, zaskakujące

Typowe

Śmieszne

Neutralne

Wymagające wyjaśnienia

Niewymagające wyjaśnienia
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GRY W PROCESIE UCZENIA SIĘ
• Grywalizacja to wykorzystanie mechaniki gier, aby zaangażować uczestników np.
procesów edukacyjnych w realizację konkretnych zadań. Opiera się na systemie
pozytywnych wzmocnień – punktów, medali i nagród za podjęcie wyzwania.
• Dobrze zaprojektowana i wdrożona
motywację i zaangażowanie.

grywalizacja

wyzwala

dodatkową

ZOBACZ FILM Z KANAŁU
„PRZECIĘTNY CZŁOWIEK”:
GRYWALIZACJA Pawła Tkaczyka,
czyli czy Gry Motywują?
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GRY Z PERSPEKTYWY NEUROBIOLOGICZNEJ
• Każda konsolidująca grupę aktywność pobudza
wydzielanie oksytocyny w mózgu.
• Oksytocyna pobudza układ nagrody.
• Regularni gracze posiadają znacznie większą objętość
szarej substancji w wyspecjalizowanych podregionach
mózgu.

• Regularni gracze mają wydłużony czas utrzymywania
uwagi na zadaniu i lepszą koncentrację oraz zdolność
do wyłapywania szczegółów.
• Gry wideo mogą zwiększyć rozmiar i skuteczność
obszarów mózgu związanych z wyobraźnią
przestrzenną.
• Gry wideo mogą być też uzależniające!

(Palaus i in., 2017; Bavalier, 2012)
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W GRACH TAK, JAK W INNYCH OBSZARACH
CHODZI O UMIAR I ZŁOTY ŚRODEK
• Jeśli gry są dopasowane do wieku gracza i czas poświęcony na granie
nie przekracza 12 godzin tygodniowo, mogą przynieść dużo
pozytywnych skutków.
• Granie w gry na smartfonie może skuteczniej zmniejszyć odczuwany stres
związany z obowiązkami. Ważne, by grać w gry po wykonanej pracy i krótko np.
przez 15 minut. Takie działanie umożliwia krótkie psychiczne oderwanie od
codzienności.

• Granie w gry anglojęzyczne jest dobrym sposobem na uczenie się tego języka.
ZOBACZ FILM: „Gry a mózg”, prof. D. Bavalier z Uniwersytetu Genewskiego
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POZYTYWNE ASPEKTY GRANIA
• aktywne i krytyczne uczenie się – w grach wszystkie aspekty środowiska uczenia się
są ukierunkowane na aktywne i krytyczne, nie pasywne, uczenie się;
• eksperymentowanie – w grach ich uczestnicy biorą na siebie ryzyko obecne w
realnym świecie, ale konsekwencje ryzyka niepowodzenia są tu o wiele mniejsze;
• postępy w nauce – w tym wypadku gracze są wynagradzani za osiąganie kolejnych
poziomów w grze, swój rozwój i pogłębianą wiedzę, co jest jednocześnie dowodem na
realne postępy w nauce;
• praktyczna edukacja – we współczesnych grach edukacyjnych nie ma miejsca na nudę;
każdy gracz myśli zadaniowo i rozwiązuje dziesiątki praktycznych zadań, co w realnym
świecie edukacji jest rzadko spotykane;
• multimodalność – w grach przekaz wiedzy następuje wieloma różnymi kanałami, nie
tylko poprzez słowa – obrazy, teksty, symbole, interakcje, kształty, dźwięki, itp.
• planowanie i zarządzanie – zwykle, w grach mamy do czynienia z ograniczoną ilością
surowców czy pieniędzy. Dlatego też musimy decydować i planować, jak wykorzystać je
w najefektywniejszy sposób.To przygotowuje graczy do dorosłego życia, które przecież
wymaga od nich dokładnie tego samego.
• koordynacja ręka-oko – dzięki grom poprawiamy koordynację ręka-oko, czyli zdolność
do zsynchronizowania ruchów z sygnałami, które odbieramy zmysłem wzroku.Ta jest
ważna zarówno w wielu zwykłych czynnościach, jak i w sporcie czy niektórych zawodach.
• planowanie i strategiczne myślenie – pokazują dziecku, że jego działania mają
konkretny efekt i uczą uprzedniego przemyślenia podjętych kroków.
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Software Federation of Europe (ISFE), 2019
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W CO GRAĆ?
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Gra edukacyjna jedno/wieloosobowa. Uczestnicy gry samodzielnie kształtują rozgrywkę poprzez tworzenie
przedmiotów, miejsc akcji itp. Możliwe jest udostępnianie własnych map zbudowanych z klocków
przypominających klocki Lego. Rozgrywka opiera się na modelu free-to-play, ale gracze mogą też płacić za
zakup wirtualnej waluty zwanej „robuxem”. Przedmioty używane w grze podlegają prawom fizyki, zbliżonym
do praw naturalnych.
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Gra survivalowa, jednoosobowa/wieloosobowa. Umożliwia graczom budowanie i niszczenie obiektów
położonych w losowo generowanym świecie gry. Gracz może atakować napotkane istoty, zbierać surowce
czy wytwarzać przedmioty. Gracze mają nieograniczone możliwości w eksplorowaniu i modyfikowaniu
świata gry, mogą stworzyć wszystko, a ogranicza ich tylko wyobraźnia.
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Gra Battle Royale z wieloma trybami dla miłośników gier różnych gatunków. Jest to gra survivalowa
polegająca na współpracy między graczami, gromadzeniu zasobów i wznoszeniu fortyfikacji. Drużyna
składająca się maksymalnie z czterech graczy w ten sposób przygotowuje się do odparcia ataku wrogich
stworów i wypełniania misji. Można grać także w pojedynkę. Jest to także platforma sandboksowa służąca do
budowania własnych poziomów gry.
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Komputerowa gra symulacyjna, będąca czwartą częścią serii The Sims, w której gracze sterują życiem
wirtualnych ludzi. The Sims 4 jest jednoosobową grą na platformy Windows oraz macOS i nie wymaga
połączenia z Internetem – gra polega na symulacji życia.
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Gra taneczna, w której dostępnych jest mnóstwo nowych utworów z topowych list przebojów, do których tańczymy
odwzorowując choreografię z ekranu. Każdy z utworów ma określony stopień trudności. Jest możliwość grania online z
innymi użytkownikami.
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GRY PLANSZOWE
• Oprócz wielu korzyści edukacyjnych, gry
planszowe przede wszystkim sprawiają ogromną
przyjemność, integrują i pomagają w umocnieniu
więzi rodzinnych, dlatego grajmy w nie jak
najczęściej.
• Planszówki odpowiadają na jedną z najbardziej
istotnych ludzkich potrzeb – obcowania ze
sobą w grupie. To coś, co gry komputerowe
oferują tylko w ograniczonym wymiarze.
• Grając w gry planszowe z dziećmi mamy
nieocenioną
możliwość
poznania
swoich
podopiecznych i dostrzeżenia ich mocnych
i słabszych stron.
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W CO GRAĆ?
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PARKI EDUKACYJNE
W POLSCE
• Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
• Ogród Doświadczeń w Krakowie
• Centrum Hewelianum w Gdańsku
• Centrum Nauki Experyment Gdynia
• Centrum Nauki Keplera Zielona Góra
• Centrum Leonardo da Vinci Chęciny
• Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
w Toruniu
• Park Nauki i Ewolucji Człowieka
Krasiejów
• Giganty Mocy w Bełchatowie
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INTERAKTYWNE
MUZEA
• Muzeum Powstania Warszawskiego
w Warszawie

• Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
w Warszawie
• Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
• Fotoplastikon Warszawski
• Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie
• Interaktywne Muzeum Państwa
Krzyżackiego w Działdowie

24

12

26.01.2021

KOMIKSY EDUKACYJNE
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KANAŁY EDUKACYJNE NA YOUTUBE
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https://www.tiktok.com/@nau
czycielkamatematyki/video/690
1217341044968705?lang=pl
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EDUTAINMENT
Z MATEMATYKĄ I NIE
TYLKO…
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.
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